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KRATKA OBRAZLOŽITEV

UVOD

Predlog Evropske komisije obravnava dve področji politike, ki sta gospodarstvo in varnost 
oskrbe z energijo. Argument v prid takojšnjemu ukrepanju je odziv na poziv Evropskega 
sveta Komisiji, naj predlaga seznam konkretnih projektov1, s katerimi bi spodbudili evropsko 
gospodarstvo ob upoštevanju potrebe, da se zagotovi ustrezno geografsko ravnotežje in 
sposobnost hitrega izvajanja.
Hkrati s finančno krizo in svetovno recesijo je Evropa utrpela posledice nenadzorovanega 

nihanja cene surove nafte ter ostrih in večkratnih prekinitev dobave plina iz Rusije. V 
predlogu je tudi jasno ugotovljeno, da je kljub nazadovanju treba zagotoviti nadaljnje naložbe 
v razvoj in izkoriščanje obnovljivih virov energije v skladu z načrti.

Zato sloni predlog Komisije o naložbah na treh stebrih, ki so:

 medsebojna povezanost plinskih in električnih omrežij,

zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida,

projekti pridobivanja energije iz vetrnih elektrarn na morju.

Predlog zato določa postopke in načine zagotavljanja finančne pomoči, ki bi spodbudila 
naložbe v oblikovanje evropskega med seboj povezanega energetskega omrežja, ki bi lahko 
zagotovilo večjo varnost oskrbe, hkrati pa izboljšalo politiko Unije pri zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov. 
Oblikovanje vseevropskega medsebojno povezanega energetskega omrežja ni novost. 
Evropska unija že financira infrastrukturne projekte za prenos električne energije in plina, ki 
so zanimivi za Evropo. Temu je namenjen letni proračun kakih 25 milijonov EUR, ki se 
povečini porabi za podporo študijam izvedljivosti. Večina projektov poteka prek državnih 
meja ali zadeva več držav članic EU. Na ta predlog je treba gledati kot na dopolnitev tega 
načrta, ki se povsem prilega sedanji energetski politiki EU.

VARNOST IN RAZNOLIKOST OSKRBE TER NADZOR NAD EMISIJAMI OGLJIKOVEGA 
DIOKSIDA

Nadzor nad emisijami ogljikovega dioksida in razvoj alternativnih virov obnovljive energije 
sta v ospredju vseh evropskih politik. Brez uresničljivih, hitrih in učinkovitih ukrepov na vseh 
ravneh upravljanja Unija ne bo zmogla doseči zastavljenih ciljev zmanjšanja emisij 
ogljikovega dioksida do leta 2020, niti zagotoviti prevladujočega konkurenčnega položaja za 
svojo energetsko panogo na svetovnem trgu, ko se bo gospodarstvo okrepilo. Bežen pogled na 
razporeditev virov energije po vsej Uniji kaže, da bodo v dogledni prihodnosti premog in 
njegovi derivati nedvomno še naprej glavni viri energije za proizvodnjo električne energije in 
jekla. Elektrarne na premog povzročijo sedaj 20 % emisij CO2 v EU in evropska energetska 
industrija se zdi odločena, da bo v naslednjih petih letih zgradila 40 novih elektrarn na 

                                               
1 Zasedanje Evropskega sveta 11/12 2008
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premog1. Ker je to verjetno, je tehnologija shranjevanja ogljika ne le možna, ampak dejansko 
in brezpogojno potrebna.

Seveda je treba nadaljevati razvoj tehnologij, s katerimi se lahko proizvede električna energija 
na trajnostni način, kot sta energiji vetra in sonca, in ga tudi pospešiti, vsi pa morajo 
spodbujati projekte, ki so bili opredeljeni kot taki in imajo največ možnosti za uspešno 
izvajanje na kratki ali srednji rok. Vendar bi bilo razmišljanje, da bodo te tehnologije lahko 
pokrile vse energetske potrebe Unije v predvidenem obdobju, le pobožne želje. Unija mora 
izkoristiti celotni niz tehnologij za proizvodnjo energije. Ta predlog Komisije je takojšen 
odziv za izpolnjevanje potreb po prilagajanju in usklajevanju energetske politike glede na 
sedanje razmere.

Svetovne in lokalne gospodarske in finančne razmere še zdaleč niso ugodne za povečanje 
naložb v energetske raziskave in infrastrukturne projekte. Vendar sta za zagotavljanje 
prihodnje zanesljive oskrbe z energijo po vsej Uniji potrebni splošna raven državnih rezerv in 
možnost, da so viri na voljo na mestih in regijah, ki imajo iz katerega koli razloga težave z 
oskrbo ali dostopnostjo. Ob upoštevanju tega in da bi se izognili pomanjkanju energije, ki je v 
zadnjem času večkrat pestilo nekatere države članice, je treba nujno ukrepati v podporo 
naložbam v energetske povezave.

Ob prevzemu te pobude Unija ne le pospešuje razvoj projektov, ki so tesno povezani z 
varnostjo oskrbe z energijo, marveč tudi z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest v zelo 
specializiranih in tehnično naprednih panogah, ki so nujno potrebne za vse evropske regije.

GEOPOLITIKA OSKRBE Z ENERGIJO EU

EU je kot ena od največjih uvoznic nafte, plina in premoga na svetu glavni akter na 
mednarodnem trgu z energijo2, njena odvisnost od uvoza energije pa se bo v naslednjih 20 
letih skokovito povečala. Evropska komisija je ocenila3, da se bo odvisnost EU od energije 
povečala s 50 % v letu 2000 na 70 % v letu 2030. Glavni oskrbovalci Unije s plinom so 
Rusija (30 %), Alžirija (25 %) in Norveška (25 %), predvideva pa se, da se bo odvisnost od 
ruskih virov do leta 2030 povečala na 80 %. Zaradi zgodovinskih in geografskih razlogov so 
države članice, ki so prej spadale v območje vpliva Sovjetske zveze, najbolj občutljive za 
nedoslednosti pri ruskem izpolnjevanju pogodbenih dogovorov4.

Medtem ko glavne novice po vsej Evropi poročajo o negotovosti oskrbe s plinom, se bo 
odvisnost Unije od uvoza nafte iz Bližnjega vzhoda v naslednjih dvajsetih letih podvojila, 
66 % potreb EU po premogu pa se bo pokrivalo iz uvoza. Brez dvoma drži, kot Evropska 
komisija poudarja v zeleni knjigi o trajnostni, konkurenčni in varni oskrbi z energijo v Evropi, 
da je 27 različnih nacionalnih energetskih politik pri pogajanju z zunanjimi dobavitelji 
energije škodljivo za gospodarstvo ter da postajajo v sedanjih izrednih finančnih in 
gospodarskih razmerah argumenti v prid skupne zunanje energetske politike vedno bolj 
prepričljivi.

                                               
1 Vir: Climate Action.
2 Vir: EurActiv.
3 Zelena knjiga o varnosti oskrbe z energijo, november 2000.
4 Glej posledice za Bolgarijo, Romunijo in Madžarsko v zimah leta 2006 in 2009.
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Seveda je ob ravni vladne porabe, kakršne še ni bilo in ki smo jo doživljali v svetovnem 
gospodarstvu v zadnjih mesecih, nujno, da je razpoložljivo financiranje natančno usmerjeno
ter vpliva na projekte, ki imajo potencial, da zagotovijo kar največjo varnost tako na ravni 
oskrbe kot na ravni trajnosti in zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida.

IZBIRA PROJEKTOV IN PRORAČUNSKE POSLEDICE

Evropska komisija nam sporoča1, da je treba sestaviti seznam projektov, ki bi lahko prejeli 
takojšnjo finančno pomoč, če želimo takoj vplivati na gospodarsko krizo. Izbira projektov, ki 
jih je Evropska komisija naštela skupaj s spremljajočimi posledicami za proračun, je že po 
opredelitvi izjemno tehnična. Seveda Parlament lahko predlaga spremembe seznama 
projektov, toda večina bi temeljila na ponovni vključitvi projektov, ki se zaradi katerega koli 
razloga niso uvrstili v izbiro Komisije ali njihovih držav članic. Pripravljavka mnenja meni, 
da bi imelo tako ravnanje nasprotni učinek, saj je – kot je že bilo navedeno – hitrost bistvena.
Enako velja v veliki meri za zneske, namenjene vsakemu projektu. Brez natančnih tehničnih 
informacij, ki so potrebne za oceno ustreznosti predlaganih zneskov, bi bilo zelo domišljavo, 
da bi jih skušali spremeniti.

SKLEPNA UGOTOVITEV

Ob upoštevanju povedanega, nujnosti reševanja teh zadev in jasni koristi, ki bi jo imelo hitro 
izvajanje zakonodaje za evropsko gospodarstvo, varnost oskrbe z energijo in zmanjšanje 
emisij ogljikovega dioksida, pripravljavka mnenja zelo priporoča, da se ta predlog sprejme 
brez sprememb.

*******

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, naj predlaga sprejetje predloga Komisije.

                                               
1 Glej KOM (2009)0035, str. 7.
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