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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. poziva države članice, naj infrastrukturna omrežja prilagodijo mešanici energetskih virov, 
potrebnih za doseganje ciljev, ki jih je določila EU na področju energije iz obnovljivih 
virov, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in energetske učinkovitosti; poleg tega jih 
poziva, naj dokončajo posodobitev energetske infrastrukture EU z vzpostavitvijo 
oskrbovalnih koridorjev po vsej EU, preoblikovanjem omrežij v pametna in zagotovitvijo 
zanesljive oskrbe s plinom z razširitvijo plinskih omrežij, s čimer bi lahko zmanjšale 
emisije toplogrednih plinov;

2. poudarja, da so potrebna večja vlaganja v energetsko infrastrukturo, da bi do leta 2050 
dosegli zastavljene cilje nizkoogljičnega gospodarstva; opozarja, da bodo stroški brez teh 
vlaganj veliko večji zaradi poslabšanja okolja, dvigovanja cen energije, večje negotovosti 
glede oskrbe z energijo in odvisnosti, pa tudi zaradi zmanjšanja zaposlenosti in socialne 
blaginje; vlaganja bi lahko zagotovili iz zasebnih in javnih virov, medtem ko bi lahko 
prihodke od davka na finančne transakcije, zelenega davka oziroma davka na ogljikov 
dioksid in prodaje pravic na dražbi iz revidiranega sistema trgovanja z emisijami uporabili 
za premostitev vrzeli v financiranju in spodbujanje vlaganj, na primer s prilagoditvijo 
naših energetskih omrežij zahtevam energije iz obnovljivih virov;

3. ugotavlja, da so z energetsko infrastrukturo povezana velika tveganja: operativna (na 
primer prezasedenost, zagotavljanje stalne oskrbe), naravna (na primer potresi, poplave) 
ali antropogena oziroma politična (na primer varnost, terorizem); zato poziva, naj se pri 
sprejemanju odločitev o razvoju pametnih omrežij pretehtajo koristi in stroški, kot to 
določa Direktiva ES 2008/114 o kritični infrastrukturi; predlaga, naj države članice 
zagotovijo kartiranje tveganja kot orodje za sprejemanje odločitev in spremljanje 
rezultatov uvajanja pametnih omrežij, da bi izboljšale njihovo medsebojno povezljivost;

4. poziva k sprejetju najvišjih možnih varnostnih in okoljskih standardov za vso energetsko 
infrastrukturo, vključno s programi sodelovanja med državami članicami, da bi zmanjšali 
nezaupanje javnosti in spodbujali njeno naklonjenost; državam članicam priporoča, da 
zagotovijo ustrezno obveščenost državljanov, civilne družbe, gospodarskih subjektov in 
socialnih partnerjev o integriranih in zanesljivih energetskih omrežjih, zanesljivosti oskrbe 
in vključitvi energije iz obnovljivih virov ter potrošnikom omogočijo, da bodo imeli 
koristi od nove tehnologije in pametne uporabe energije, s čimer bodo povečale 
energetsko učinkovitost;

5. poziva države članice, naj posodobijo nacionalna energetska omrežja in jih povežejo z 
evropskim zelo pametnim omrežjem, hkrati pa zagotovijo večje zmogljivosti za 
skladiščenje energije v EU ter stabilno in zanesljivo oskrbo s cenovno dostopno energijo; 
poleg tega poudarja, da je treba vsa omrežja prilagoditi, tako da bodo zagotavljala 
nemoteno oskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, in jih posodobiti, da bi 
preprečili izgubo energije; poudarja tudi, da je treba sprejeti dodatne ukrepe za 
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priključitev oddaljenih območij (na primer otokov in obrobnih območij) na evropsko 
elektroenergetsko omrežje;

6. opaža velike možnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest, povezanih z razvojem 
energetske infrastrukture (na področju storitev v zvezi z zavarovanjem, raziskavami in 
razvojem, tehnologijo ter inovacijami); poziva Komisijo in države članice, naj politiko 
preusposabljanja delavcev za zelena delovna mesta vključijo v vse druge politike EU;

7. se strinja s Komisijo, da bo metodologija načrtovanja s hitrejšimi in preglednejšimi 
postopki izdajanja dovoljenj omogočila uresničitev prednostnih projektov, hkrati pa 
poziva Komisijo in države članice, naj temu ustrezno prilagodijo postopke za presojo 
vplivov na okolje in strateško okoljsko presojo; poleg tega poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje javnosti v procesu odločanja, kar lahko poveča njeno zaupanje in 
naklonjenost energetskim objektom.


