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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o okviru podnebne in energetske politike do 2030

(2013/2135(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom „Okvir podnebne in energetske 
politike do 2030“ (COM(2013)0169),

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 191, 192 in 194,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom,

– ob upoštevanju Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2012 o energetski učinkovitosti, 

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z naslovom„Načrt za enotni evropski prometni 
prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“ 
(COM(2011)0144) in resolucije Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2011 o načrtu 
za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ (COM(2011)0112) in resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 20502,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Časovni okvir za Evropo, gospodarno z 
viri“ (COM(2011)0571) in resolucije Evropskega parlamenta z dne 24. maja 2012 o 
Evropi, gospodarni z viri3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. novembra 2012 o vplivih črpanja plina in nafte 
iz skrilavca na okolje4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. novembra 2012 o industrijskih, energetskih in 
drugih vidikih v zvezi s plinom in nafto iz skrilavca5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o konferenci o podnebnih 
spremembah v Dohi v Katarju (COP 18)6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Energetski načrt za leto 2050“ 
                                               
1 Sprejeta besedila, 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Sprejeta besedila, 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Sprejeta besedila, 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Sprejeta besedila, 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Sprejeta besedila, 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
6 Sprejeta besedila, 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
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(COM(2011)0885) in resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o 
energetskem načrtu za leto 2050, prihodnosti z energijo1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Energija iz obnovljivih virov: glavni akter 
na evropskem energetskem trgu“ (COM(2012)0271) in resolucije Evropskega parlamenta 
z dne 21. maja 2013 o sedanjih izzivih in priložnostih za energijo iz obnovljivih virov na 
notranjem evropskem energetskem trgu2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Za boljše delovanje notranjega 
energetskega trga“ (COM(2012)0663) in resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. 
septembra 2013 o boljšem delovanju notranjega energetskega trga3,

– ob upoštevanju poročila Komisije z naslovom „Stanje na evropskem trgu ogljika v 
letu 2012“ (COM(2012)0652),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Strategija Evropske unije za prilagajanje 
podnebnim spremembam“ (COM(2013)0216),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju skupne razprave Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko v skladu s členom 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za razvoj in Odbora za zaposlovanje 
in socialne zadeve (A7-0000/2013),

A. ker so zanesljivost oskrbe, konkurenčnost in podnebni cilji velikega pomena za EU in so 
neločljivo povezani ter jih je treba enakovredno obravnavati in upoštevati;

B. ker je to priznano v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU), ki določa, da cilji 
energetske politike Unije vključujejo delovanje energetskega trga, zanesljivost oskrbe, 
energetsko učinkovitost, varčevanje z energijo, energijo iz obnovljivih virov in 
medsebojne povezave;

C. ker se je mednarodna skupnost na vrhu v Københavnu leta 2009 zavezala k omejitvi 
globalnega segrevanja na 2 °C tekom 21. stoletja;

D. ker podatki Eurostata kažejo, da je EU svoje emisije CO2 med letoma 1990 in 2011 
zmanjšala za 16,97 % in je tako na pravi poti, da uresniči svoj cilj za leto 2020 na tem 
področju;

E. ker Mednarodna agencija za energijo (IEA) ocenjuje, da je EU odgovorna le za 11 % 
svetovnih emisij toplogrednih plinov, ta delež pa se bo v prihodnje še zmanjševal, zaradi 
česar ima EU kljub temu, da je njena zmogljivost na področju zmanjševanja svetovnih 
emisij z enostranskimi ukrepi omejena, pomembno vlogo zlasti pri doseganju 

                                               
1 Sprejeta besedila, 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
2 Sprejeta besedila, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
3 Sprejeta besedila, 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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zavezujočega sporazuma v Parizu leta 2015; ker mora EU zato zavzeti jasno stališče;

F. ker vlagatelji in industrijske panoge potrebujejo jasen in dolgoročen okvir za podnebno in 
energetsko politiko EU z večjo stopnjo gotovosti, da se spodbudijo dolgoročne zasebne 
naložbe in zmanjša s tem povezano tveganje; 

G. ker Komisija v svojem sporočilu o energetskem načrtu za leto 2050, ki ga je Evropski 
parlament podprl, navaja, da so energetska učinkovitost, energija iz obnovljivih virov in 
energetske infrastrukture možnosti, ki jih ne bomo obžalovali, in da bi bilo treba 
upoštevati ustrezne politike in instrumente za okrepitev evropske konkurenčnosti; 

H. ker je EU v letu 2011 za uvožena goriva porabila 573 milijard EUR, njena odvisnost od 
uvoza energije pa naj bi se še povečala; 

I. ker študije kažejo, da je nadgradnja omrežij najboljši način za izboljšanje notranjega trga, 
zmanjšanje stroškov energije in povečanje konkurenčnosti industrije;

Cilji

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o okviru podnebne in energetske politike do leta 2030 
in izraža pričakovanje, da se bo Evropski svet na ta vprašanja odzval realistično, a 
ambiciozno;

2. poziva Komisijo, naj uporabi vsestranski pristop, katerega uspešnost in stroškovno 
učinkovitost bi bilo treba izboljšati z usklajenimi in doslednimi politikami, ki 
enakovredno obravnavajo vprašanja, kot so konkurenčnost, zanesljivost oskrbe z energijo 
in podnebni cilji (npr. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, obnovljivi viri energije in 
energetska učinkovitost);

3. poziva Evropski svet, naj vzdržuje raven napredka, doseženega na ravni EU, in za politike 
EU do leta 2030 zastavi ambiciozne, a uresničljive cilje, ki upoštevajo gospodarske, 
socialne, okoljske, mednarodne in tehnološke okoliščine, ter oblikuje jasen, stabilen, 
dolgoročen in stroškovno učinkovit okvir za industrijske panoge in vlagatelje;

4. meni, da bi podporne sheme, če bi se bolje izkoristile, lahko bile primerno orodje za 
spodbujanje razvoja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti; opozarja na 
pomembno vlogo Komisije pri zagotavljanju smernic v zvezi s tem;

5. ugotavlja, da bi se nekateri obnovljivi viri energije sedaj morali obravnavati kot zreli viri 
energije in da bi se torej subvencije zanje postopoma morale ukiniti, da bi jih lahko 
prerazporedili za raziskovalne in razvojne programe ter obnovljive vire energije, ki še niso 
stroškovno učinkoviti; poziva Komisijo, naj preuči vpliv prednostnega pošiljanja energije 
iz obnovljivih virov na splošne stroške energije;

6. poudarja, da bosta povečana energetska učinkovitost in varčevanje z energijo imela 
bistveno vlogo pri dekarbonizaciji energetskega sektorja;

7. poziva Komisijo, naj razvije boljše metode in orodja za izračun in spremljanje napredka, 
ki bi lahko pripomogli k oblikovanju doslednejšega pristopa EU k energetski 
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učinkovitosti; meni, da so potrebna večja prizadevanja, da bi industrijskim panogam EU 
pomagali dodatno zmanjšati njihovo energijsko intenzivnost;

8. meni, da bi sistem EU za trgovanje z emisijami kot eden od temeljev podnebnega in 
energetskega svežnja EU moral biti sposoben najbolje izpolniti svojo glavno nalogo, tj. 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov, in učinkovito odzivati se na obdobja 
gospodarskega upada in rasti; opozarja, da je glavni cilj sistema EU za trgovanje z 
emisijami zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ne pa zagotoviti zadostne spodbude za 
vlagatelje, da bi vlagali v nizkoogljične tehnologije, saj bi bilo slednje treba obravnavati 
zgolj kot sekundarni cilj in ne kot osnovo za ocenjevanje, ali sistem deluje, kot je bilo 
predvideno;

9. ugotavlja, da EU potrebuje celovit okvir politike za leto 2030, ki spodbuja naložbe v 
sektorje, ki niso vključeni v sistem za trgovanje z emisijami, in njihovo dolgoročno 
dekarbonizacijo; zato poziva Komisijo in države članice, naj pregledajo cilje za sektorje, 
ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami, pri tem pa za države članice ohranijo 
prožnost pri določitvi načinov za uresničitev njihovih ciljev porazdelitve prizadevanj;

10. ugotavlja, da bo soproizvodnja v prihodnje imela pomembno vlogo pri povečanju 
energetske učinkovitosti;

Skladnost instrumentov politike

11. poziva države članice k boljšemu sodelovanju in interakciji na ravni EU, da bodo 
nacionalni ukrepi doslednejši;

12. opozarja, da je jasen, usklajen in dosleden politični in regulativni okvir ključnega pomena 
za lažje spodbujanje potrebnih naložb v „tehnologije, ki jih ne bomo obžalovali“, ki so 
opredeljene v energetskem načrtu za leto 2050, na stroškovno učinkovit in trajnosten 
način;

13. poziva Komisijo, naj preuči interakcije med podnebnimi in energetskimi cilji, da se 
dosežejo najbolj učinkovite politike na ravni EU, pri čemer naj ne upošteva le 
nacionalnega BDP, ampak tudi zmogljivost posameznih držav članic;

14. meni, da bi bilo treba države članice in regije spodbuditi k izboljšanju sodelovanja, da se 
čim bolj poveča učinkovitost širše uporabe obnovljivih virov energije; v zvezi s tem 
izpostavlja pomembno posredniško vlogo Komisije pri usklajevanju, finančnem 
podpiranju in pripravi ustreznih analiz obnovljivih virov energije in potenciala držav 
članic;

15. poziva Komisijo, naj predloži analizo možnih načinov trajnostnega razvoja obnovljivih 
virov energije, pri čemer naj upošteva okoljski vpliv, vidike, povezane z odvisnostjo od 
surovin in življenjskim ciklom, ter zlasti načine podpiranja stalnih obnovljivih virov 
energije, kot so vodna energija, biomasa in geotermalna energija;

16. poziva Komisijo in države članice, naj čim bolj celovito vključijo načrt za učinkovito rabo 
virov v vse druge politike;
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17. poziva Komisijo, naj oceni razvoj varčevanja z energijo v EU;

18. poziva Komisijo, naj oblikuje lahko dostopno spletno podatkovno zbirko o najboljših 
praksah s področja učinkovite rabe virov;

Zanesljiva oskrba z energijo

19. poudarja pomen energetske strategije, ki bi bila usmerjena v povečanje zanesljivosti 
oskrbe z energijo ter gospodarske in industrijske konkurenčnosti v EU, ustvarjanje 
delovnih mest, socialne vidike in okoljsko trajnostnost z ukrepi, kot so diverzifikacija 
dobavnih poti, dobaviteljev in virov, ter z večjo uporabo obnovljivih virov energije; 

20. poudarja, da morajo biti države članice pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z energijo 
sposobne izkoristiti vse svoje domače vire energije v skladu s politikami, ki zagotavljajo 
varno in trajnostno iskanje, črpanje in uporabo teh virov;

21. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU prizadeva za zanesljivo oskrbo z energijo, težišče 
premakniti na model energetske soodvisnosti med državami članicami, tako da se 
zagotovi čimprejšnja dokončna vzpostavitev notranjega energetskega trga v EU; poleg 
tega meni, da bo dokončanje infrastrukture superomrežja EU, ki bo povezovalo sever in 
jug ter vzhod in zahod, EU omogočilo, da bo čim bolje izkoristila sorazmerne prednosti 
posameznih držav članic, in poziva k nadaljnjemu podpiranju decentralizirane proizvodnje 
energije in proizvodnje v malem obsegu ter pametne energetske infrastrukture v vseh 
državah članicah; zato izpostavlja potrebo po odločnem usklajevanju med politikami 
držav članic ter skupnem delovanju, solidarnosti in preglednosti, saj lahko odločitve glede 
nacionalne energetske politike vplivajo tudi na druge države članice; predlaga, naj se 
preučita možnost in način uporabe strokovnega znanja ter struktur Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) pri izvajanju teh nalog;

22. meni, da ostaja ena glavnih ovir pri uresničevanju enotnega trga nepopolno izvajanje 
zakonodaje na področju notranjega energetskega trga; poudarja, kako pomembno je 
odpraviti preostala infrastrukturna ozka grla in primere nedelovanja trga ter preprečiti 
nastanek novih ovir za povezovanje trgov z električno energijo in plinom; 

23. poudarja, da so končni uporabniki energije, to pa so tako posamezniki kot mala in srednja 
podjetja ter industrija, bistvo notranjega energetskega trga in da bi morali biti deležni 
nižjih cen energije in ustrezne zaščite ter biti natančno obveščeni, tako da se jim zagotovi 
enostaven dostop do informacij; v ta namen poziva Komisijo in države članice, naj čim 
prej dosežejo dokončno vzpostavitev notranjega trga, zanesljivo oskrbo z energijo in 
medsebojno povezanost omrežij, kot je zahtevano v členu 194 PDEU;

24. ugotavlja, da je za zagotavljanje zanesljive oskrbe potrebna zadostna zmogljivost za 
zadovoljevanje povpraševanja med konicami in v obdobjih (političnih ali tehnoloških) 
težav ter da je zato treba zagotoviti in vzdrževati presežno ali rezervno zmogljivost; 
opozarja na potrebo po skladiščenju in večji prožnosti omrežja kot rešitvah za nestalno 
razpoložljivost nekaterih obnovljivih virov energije; 

25. ugotavlja, da so nekatere države članice, ki so energetski otoki, še danes izključene iz 
evropskega plinskega in električnega omrežja in še naprej plačujejo višje cene za energijo, 
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kar škodljivo vpliva na njihovo konkurenčnost; poudarja, da zaveze Evropskega sveta, da 
po letu 2015 nobena država članica ne sme ostati brez dostopa do omrežij EU, za te 
države članice ni mogoče uresničiti brez znatnih naložb v infrastrukturo; v zvezi s tem se 
zavzema za čimprejšnjo dokončno vzpostavitev notranjega energetskega trga;

26. poziva Komisijo, naj razišče možnosti in različne tehnologije shranjevanja energije v EU;

27. poudarja, da sta posodobitev obstoječe energetske infrastrukture in izgradnja nove, 
pametne in prožne infrastrukture za proizvodnjo, prenos, distribucijo in skladiščenje 
energije bistvenega pomena za stabilen, dobro integriran in dobro povezan energetski trg, 
in izpostavlja, da bi bile vzporedno z naložbami v regionalna ali celo lokalna omrežja 
potrebne tudi naložbe velikega obsega;

Krepitev konkurenčnosti gospodarstva EU

28. meni, da lahko odprt in pregleden notranji trg, kjer vsa podjetja iz EU in tretjih držav 
spoštujejo pravni red na področju energije, pomaga okrepiti pogajalski položaj 
dobaviteljev energije iz EU glede na njihove zunanje tekmece;

29. poziva Komisijo, naj opravi raziskavo, v kateri bo analizirala nove in stroškovno 
učinkovite tržne zasnove, ter tako zagotovi, da potrošniki prejemajo električno energijo po 
razumnih cenah, in prepreči selitev virov CO2; Komisijo torej poziva, naj čim prej 
predloži dodatno oceno in priporočila za nadaljnje ukrepe, ki bi lahko preprečili tveganje 
selitve virov CO2 zaradi preselitve proizvodnih objektov v kraje zunaj EU, zlasti pa naj se 
osredotoči na dodatne scenarije v primeru omejitve ali neizvajanja nadaljnjih globalnih 
ukrepov za zmanjšanje emisij ogljika;

30. ugotavlja, da glavni tekmeci EU na svetovnem trgu veliko pozornosti namenjajo 
tehnološkemu razvoju, inovacijam in izboljševanju proizvodnih procesov; ugotavlja tudi, 
da njihova gospodarstva rastejo veliko hitreje kot gospodarstva EU; na podlagi tega 
sklepa, da mora EU dati prednost raziskavam in razvoju ter inovacijam;

31. poziva Komisijo, naj razvije način za merjenje konkurenčnosti med EU in njenimi 
glavnimi tekmeci, ki bi, na primer, lahko temeljil na fiskalnih politikah, raziskavah in 
razvoju, inovacijah, industrijskih cenah energije in regulativnih bremenih;

32. odločno poudarja, da je treba v vsakršni prihodnji politiki EU obravnavati primerjalne 
prednosti in slabosti njenega gospodarstva, zlasti kar zadeva vse sporazume o prosti 
trgovini, ki jih sklene EU, še posebej zaradi načrtovanega sporazuma o prosti trgovini z 
ZDA, kjer so se cene energije znatno znižale, medtem ko prizadevanja za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov niso enakovredna že doseženemu napredku v EU; 

Priznavanje različnih zmogljivosti držav članic

33. pozdravlja pripombe Komisije, da podnebni in energetski cilji EU različno vplivajo na 
posamezne države članice in njihove državljane ter da to upravičuje ukrepe za pravičnejšo 
porazdelitev prizadevanj, pri čemer se upoštevajo BDP države, dosežki pri zmanjšanju 
emisij od leta 1990 dalje, emisije na prebivalca, gospodarski potencial ter potencial za 
obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost;
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34. poudarja, da je v skladu s členom 194 PDEU končna odločitev glede mešanice 
energetskih virov v državah članicah v rokah držav članic, katerim bi bilo treba omogočiti, 
da uporabljajo in razvijajo različne pristope za tehnologije in energetske vire, ki so 
prijazni okolju ter družbeno in gospodarsko sprejemljivi;

35. poudarja, da bi morali biti načrtovani ukrepi usmerjeni predvsem v izvajanje scenarijev 
ukrepanja, ki bi upoštevali obstoječi potencial v državah članicah, obete za razvoj 
stroškovno učinkovitih novih tehnologij ter globalni učinek izvajanja predlagane politike, 
zato da bi lahko predlagali cilje zmanjšanja za naslednja leta;

36. ugotavlja, da je dostop do kapitala pogosto ovira za naložbe v čistejše tehnologije, tudi za 
sektorje težke industrije; zato poziva Komisijo, naj preuči možnost ustanovitve sklada, ki 
bi lahko pripomogel k spodbujanju naložb in bi se po možnosti financiral z deležem 
prihodkov iz sistema za trgovanje z emisijami;

EU na mednarodni ravni

37. ugotavlja, da nekatere države v vzponu in razvite države danes izvajajo različne podnebne 
politike in naložbe, ki vključujejo tudi izvajanje njihovih lastnih sistemov za trgovanje z 
emisijami; 

38. ugotavlja, da je pomembno, da EU ohrani svojo vodilno vlogo in da države članice enotno 
opredelijo odločno skupno stališče, ki ga bodo zagovarjale na pogajanjih v Parizu leta 
2015, katerih namen je doseči nov zavezujoč svetovni sporazum o podnebnih 
spremembah; 

39. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


