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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja, da se je EU zavezala zmanjšanju emisij toplogrednih plinov kot prispevek k 
prizadevanjem po vsem svetu, da bi dvig povprečne globalne temperature omejili na manj 
kot 2 °C glede na temperaturo pred industrijsko dobo; pozdravlja tudi namero Komisije, 
da bo preučila možne načine za doseganje cilja EU glede dekarbonizacije, hkrati pa 
zagotavljala zanesljivost oskrbe z energijo in konkurenčno Evropo;

2. obžaluje, da je Komisija vse možne scenarije dekarbonizacije osnovala na predpostavki, 
da se bodo podnebni ukrepi izvajali globalno, in ni izvedla analize, da bi določila cilje EU 
v primeru zamujanja ukrepov na globalni ravni; prav tako obžaluje, da Komisija ni 
preučila scenarija visoke energetske učinkovitosti in visokega deleža obnovljivih virov 
energije, ki bi najučinkoviteje kljuboval višji ceni nafte oziroma upadanju proizvodnje 
nafte; 

3. podpira ugotovitev, da je dekarbonizacija EU do leta 2050 izvedljiva in da bo zahtevala 
obsežna vlaganja, raziskave in razvoj, spremembo ravnanja in upravljanje povpraševanja; 
poudarja potrebo po takojšnjih vlaganjih, da se izognemo nezmožnosti opustitve 
netrajnostnih tehnologij; poziva Komisijo, naj zagotovi jasnost in stabilnost za vlagatelje z 
zmanjšanjem pretirane regulacije in določitvijo jasnih, ambicioznih in zavezujočih ciljev 
glede zmanjšanja emisij, učinkovitosti in obnovljivih virov energije za leto 2030 na 
podlagi scenarija visoke energetske učinkovitosti in visokega deleža obnovljivih virov 
energije, in sicer po ustrezni oceni; poudarja dejstvo, da so lokalne zainteresirane strani 
ključne za uresničevanje resnično uspešne vizije nizkih emisij ogljika in spodbujanje 
celostnega pristopa k energetiki, zato bi jih morala Komisija spodbujati z ustrezno 
podporo pri načrtovanju in financiranju;

4. podpira ugotovitev Komisije, da sta dve najpomembnejši možnosti za preoblikovanje 
energetskega sistema brez obžalovanja energetska učinkovitost in visok delež obnovljivih 
virov energije; meni, da bi zanašanje le na sistem trgovanja z emisijami pri preoblikovanju 
energetskega sistema zahtevalo visoko ceno ogljika, ki bi utegnilo povečati tveganje 
selitve virov CO2 ; zato meni, da so potrebni dopolnilni ukrepi za spodbujanje energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov energije;

5. meni, da bi bilo treba glede na različne mešanice energetskih virov v državah članicah 
nujno obravnavati pomanjkanje podrobnih študij o socialnih in gospodarskih posledicah 
nadaljnjih zmanjšanj emisij toplogrednih plinov v posameznih državah članicah v oceni 
učinka Komisije; meni, da bodo tovrstne študije podlaga za oblikovanje pravičnih in 
dolgoročnih možnosti v sektorju podnebja in energije;

6. poziva Komisijo, naj za leto 2030 predlaga jasen cilj, tako da v zvezi z zmanjševanjem 
emisij ogljikovega dioksida določi ambiciozen cilj, ki bo upoštevala obnovljive vire 
energije in energetsko učinkovitost; ponovno poudarja, da je treba najmanj izpolniti 
posamezne vmesne cilje za zmanjševanje emisij, ki so določeni v načrtu za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, in čim prej predlagati 
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primerne ravni za različne cilje za obdobje po letu 2020;

7. opozarja, da več milijonov državljanov EU že trpi energetsko revščino, ter ponavlja, da 
lahko to število še dodatno naraste, če Komisija ne bo pospešila prehoda na energetsko 
učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika z mehanizmi tako na strani ponudbe 
kot povpraševanja, ki bodo spodbudili splošno spremembo navad glede porabe energije;

8. meni, da bi moral biti pogoj za zaveze za obdobje po letu 2020 v zvezi z novimi cilji na 
področju zmanjševanja, ki bodo presegali že sprejete, da Komisija analizira in predstavi 
napredek, dosežen pri izvajanju ciljev za zmanjšanje do leta 2020;

9. meni, da mora razvoj obnovljivih virov energije do leta 2050 potekati postopoma in da bi 
bilo zato treba že zdaj določiti okvirne cilje za obdobje do leta 2050; meni, da je 
zavezujoči cilj za leto 2030 nujno potreben za zagotovitev varnosti naložb za zadevne 
akterje;

10. poudarja, da se bodo s sprejetjem pravno zavezujočega globalnega sporazuma o 
zmanjševanju emisij in z vključitvijo največjih svetovnih proizvajalk emisij, kot so 
Kitajska, Indija, ZDA in Brazilija, v ta proces povečale možnosti za dosego resničnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov;

11. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo nesporne mehanizme za financiranje 
energetskega prehoda, vključno z okrepljenim sistemom trgovanja z emisijami, 
inovativnimi pobudami, kot je Obzorje 2020, večjo udeležbo Evropske investicijske banke 
pri financiranju projektov obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti ter 
tržnimi mehanizmi, in naj poleg tega spodbujajo razvoj čezmejnih energetskih omrežij;

12. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo politike in skupne infrastrukture, 
namenjene zagotavljanju, da bo EU do leta 2050 zmožna sama pokriti vsaj 50 % vseh 
svojih potreb po energiji;

13. poudarja, da je treba vsakršno širitev sistema trgovanja z emisijami natančno opredeliti in 
da ne sme povzročiti umetnega povečanja cene emisijskih kuponov z uporabo mehanizma 
izločanja iz uporabe ali podobnih mehanizmov;

14. opozarja, da se je treba odzvati na realno nevarnost, ki jo predstavlja selitev virov CO2 ob 
selitvi energijsko intenzivnih gospodarskih panog iz EU;

15. poziva Komisijo, naj čim prej posreduje dodatno oceno, v kateri bo predlagala 
priporočljive ukrepe, ki bi lahko preprečili tveganja selitve virov CO2 zaradi selitve 
proizvodnje iz EU, s posebnim poudarkom na oceni dodatnih scenarijev v primeru 
omejenega izvajanja ali neizvajanja nadaljnjih ukrepov za zmanjšanje emisij CO2 na 
globalni ravni;

16. poziva Komisijo, naj pri razvoju načrtov za energetsko infrastrukturo upošteva morebitna 
tveganja selitve virov CO2, zlasti v državah članicah z obsežnimi mejami in geografsko 
blizu držav, ki niso članice EU;

17. poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo razvoj in uporabo trajnostnih in okolju 
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prijaznih tehnologij, okrepijo vlogo obnovljivih virov energije (med drugim z
zagotavljanjem prednostne distribucije in večjo komercializacijo, npr. s trdnimi in 
predvidljivimi shemami podpor), povečajo učinkovito rabo virov energije in postopno 
ukinejo subvencije za goriva, ki spodbujajo potratno potrošnjo in neučinkovito rabo virov 
ter skupaj z drugimi tržnimi nepopolnostmi, kot so tržna koncentracija, regulirane cene 
energije in premajhna likvidnost na trgih znotraj dneva in izravnalnih trgih, ovirajo 
konkurenčnost zrelih tehnologij obnovljivih virov energije; v zvezi s tem ponovno poziva 
k uporabi meril trajnosti pri rabi biomase za energetske namene, s čimer bi zagotovili 
splošno učinkovito rabo virov in koristi za podnebje v razumnem časovnem okviru ter 
obenem okrepili delovanje notranjega energetskega trga;

18. meni, da cilj celovite dekarbonizacije zahteva bistveno zmanjšanje emisij iz prometa in 
posledično nadaljnji razvoj alternativnih goriv, izboljšave učinkovitosti prevoznih sredstev 
in bistveno večjo rabo električne energije ter s tem velika vlaganja v električno 
infrastrukturo, upravljanje omrežja in shranjevanje energije; opozarja, da je treba ukrepati 
hitro, da ne bi zaradi dolgega življenjskega cikla infrastruktur nadaljevali v smeri višanja 
emisij;

19. pozdravlja pomembno vlogo obnovljivih virov energije pri dekarbonizaciji in zanesljivosti 
oskrbe z energijo ter poziva k izboljšanju njihovega trženja; je zaskrbljen nad počasnim 
razvojem in uporabo tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida glede na 
predvideno nadaljnjo rabo premoga kot vira energije na svetovni ravni; priznava, da se 
jedrska energija trenutno uporablja kot eden od glavnih virov energije z nizkimi 
emisijami, in poziva Komisijo, naj si prizadeva za boljšo sprejetost tovrstne energije v 
javnosti z uporabo rezultatov testov izjemnih situacij; spodbuja pobude za celovito 
obveščanje javnosti, da bi se izboljšalo sprejemanje gradnje jedrskih objektov in naprav v 
javnosti;

20. poziva Komisijo, naj nujno zaključi vzpostavitev popolnoma usklajenega skupnega 
energetskega trga v EU, katerega tekoče delovanje bo pomagalo doseči zastavljene cilje 
na področju energije in podnebja;

21. meni, da trajnostne oskrbe z energijo v vsej Uniji ne bo mogoče zagotoviti, dokler vsega 
ozemlja ne bodo oskrbovala pametna omrežja, zato poziva Komisijo, naj učinkoviteje 
prispeva k čim prejšnji vzpostavitvi takih omrežij in zlasti zagotovi, da bodo vse države 
članice priključene na skupna omrežja v EU;

22. poziva Komisijo in države članice, naj povežejo vse obstoječe tehnologije in 
infrastrukturo, da bi vzpostavile pravo evropsko nadomrežje za elektriko in plin, ki bi 
državljanom zagotavljalo učinkovite in pametne možnosti merjenja, da bi lahko uživali 
zanesljivo oskrbo z energijo po razumni in pošteni ceni;

23. poziva EU, naj razmisli o popolni vključitvi sektorja ogrevanja in hlajenja v prehod na 
nizkoogljični energetski sistem do leta 2050; ugotavlja, da ta sektor danes predstavlja 
približno 45 % porabe končne energije v Evropi in da je potrebno boljše razumevanje 
pomembne vloge ogrevanja in hlajenja, kar zadeva nizkoogljične energetske sisteme;

24. poziva Komisijo, naj celovito razišče možnosti in različne tehnologije shranjevanja 
energije v EU, in sicer s povezovanjem politik EU na področju notranjega trga, 
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zmogljivosti energetskega omrežja ter politik na področju energije in podnebnih 
sprememb ob upoštevanju interesov potrošnikov, tako da bo mogoče doseči energetske in 
podnebne cilje Unije, zmanjšati odvisnost od energije, proizvedene zunaj EU, ter 
vzpostaviti dejanski enotni trg in enake konkurenčne pogoje na področju energije, kar bo 
v prihodnosti zagotavljalo najbolj zanesljivo oskrbo;

25. ponavlja, da ima vsaka država članica na podlagi Pogodb pravico, da odloča o lastni 
mešanici virov energije na podlagi geografskih in tehničnih razmer ter glede na lokalne 
zaloge surovin;

26. opozarja na pomen okoljske neoporečnosti proizvodnje energije; poziva države članice, 
naj dosledno uporabljajo zahteve iz presoje vplivov na okolje za proizvodnjo vseh vrst 
energije, vključno s plinom iz nekonvencionalnih virov;

27. opozarja na krepitev dejavnosti raziskovanja naftnih in plinskih polj v Sredozemlju in na 
območju Arktike; meni, da bi morala EU spodbujati razvoj mednarodnega pravnega 
okvira za zaščito visokoarktičnega območja, in sicer v podobni obliki, kot je bil že 
določen za Antarktiko v Antarktičnem sporazumu in njegovem Protokolu o varstvu 
okolja; meni, da mora za druge dele Arktike, ki spadajo v izključne ekonomske cone 
držav članic EU in Evropskega gospodarskega prostora, predlagana uredba o varnosti 
dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju nujno 
vključevati zahteve glede vrtanja, ki bodo zagotavljale, da oddaljena območja ne bodo 
izpostavljena večjemu tveganju kot druga območja in da se bodo v postopku pridobivanja 
dovoljenja natančno upoštevale skrajne delovne razmere, kot so dolgotrajna tema, 
poledenelost ali globoka voda;

28. ponovno opozarja, da mora biti proračun Unije usklajen s podnebnimi, okoljskimi in 
energetskimi cilji Unije;
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