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OBRAZLOŽITEV

v zvezi z osnutkom poročila PE521.547v01-00

S tem poročilom na lastno pobudo Evropski parlament prispeva k razpravi o razvoju 
izčrpnega okvira podnebne in energetske politike do leta 2030. Na ta način se odziva na 
zeleno knjigo z dne 27. marca 2013, s katero je Komisija začela razpravo o podnebni in 
energetski politiki v desetletju po letu 2020. 

EU ima jasen okvir do leta 2020 – prizadeva si je zmanjšati emisije toplogrednih plinov, 
spodbujati obnovljive vire energije ter izboljšati energijsko učinkovitost in zanesljivost oskrbe 
–, vendar pa bi bilo treba iz več razlogov pravočasno pripraviti naslednji okvir. Pravočasen 
začetek postopka priprave okvira do leta 2030 je, kot pravi Komisija, pomemben z vidika 
dolgoročnih naložbenih ciklov za energetsko infrastrukturo, da se pojasnijo cilji z namenom 
zagotoviti napredek pri stroškovno učinkovitem uresničevanju ciljev konkurenčnega 
nizkoogljičnega gospodarstva do leta 205 ter zanesljivost oskrbe z energijo v vsej Uniji. Poleg 
tega industrija zahteva večjo varnost naložb, trden in zanesljiv okvir pa bi lahko pomagal 
družbam sprejemati odločitve glede naložb in odpirati delovna mesta. Po drugi strani bi moral 
okvir črpati izkušnje tudi iz sedanjih politik in upoštevati tekoče dogajanje v EU in svetu (na 
primer v zvezi z gospodarskimi in proračunskimi težavami, svetovnimi energetskimi trgi, 
ceno in dostopnostjo energije, prizadevanji in zavezami mednarodnih partnerjev za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov). Poročilo na lastno pobudo bi moralo tudi podpirati 
pripravo stališča EU za morebitni mednarodni sporazum o blažitvi podnebnih sprememb leta 
2015.

Poročevalca predlagata, naj se to skupno poročilo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko osredotoči na šest glavnih vprašanj na 
področju prihodnje podnebne in energetske politike Unije:

- cilji

- skladnost instrumentov politike,

- zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo, 

- krepitev konkurenčnosti gospodarstva EU,

- upoštevanje različnih zmogljivosti držav članic,

- stališče EU na mednarodni ravni.


