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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije in poudarja, da so potrebni konkretni predlogi za 
ukrepanje; meni, da je sporazum o usmeritvi dolgoročne politike Unije izredno 
pomemben, ko bodo cilji strategije Evropa 2020 doseženi, v korist predvidljivosti za 
industrijo in potrošnike;

2. poudarja, kako bistveno je, da države članice in Komisija zagotovijo pravočasno, pravilno 
in popolno izvajanje obstoječe zakonodaje, vključno z zakonodajnimi predlogi, 
predvidenimi v tretjem svežnju o notranjem trgu z energijo, ter pravila poštene 
konkurence za vsa podjetja v energetskem sektorju, ki poslujejo na ozemlju Unije, da bi 
do leta 2014 dosegli integriran in konkurenčen evropski notranji energetski trg ; poziva 
Komisijo in Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), naj strožje 
nadzorujeta nacionalno izvajanje ukrepov in razvijeta nove poslovne modele;

3. poudarja, kako pomemben je notranji energetski trg, pa tudi, da si je treba še vedno precej 
prizadevati za zmanjšanje odvisnosti od energije iz tretjih držav ter zagotoviti bolj 
samozadostno EU, ki bo sama proizvedla več svoje energije, v letu 2050; poziva države 
članice k izvajanju smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo in na ravni EU 
zagotovijo energetsko medsebojno povezljivost in medobratovalnost;

4. meni, da je odprt, pregleden, povezan, usklajen in konkurenčen notranji energetski trg 
potreben, da bi dosegli konkurenčne cene energije, zanesljivo oskrbo, trajnost ter 
učinkovito in obsežno uporabo obnovljivih virov energije ter energije iz 
nekonvencionalnih virov, in da je dokončno oblikovanje takšnega trga še vedno 
pomemben izziv za vse države članice; pozdravlja liberalizacijo notranjega energetskega 
trga kot nujen korak za znižanje izdatkov za električno energijo in plin za potrošnike ter 
hkratno zagotovitev, da energetski trg postane preglednejši in ga je mogoče lažje 
spremljati, kar pripomore h konkurenčnim in, z vidika potrošnika, poštenim cenam; meni, 
da je v ta namen bistveno zagotoviti, da nacionalni regulativni organi delujejo učinkovito 
in da se usklajujejo na evropski ravni;

5. meni, da je prehod na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
priložnost ne le za trajnostno, ampak tudi zanesljivo oskrbo in konkurenčnost v Evropi in 
da je lahko zmanjševanje emisij toplogrednih plinov konkurenčna prednost na 
razvijajočem se svetovnem trgu blaga in storitev, povezanih z energijo; opozarja, da je to 
priložnost za evropska mala in srednja podjetja, ki poslujejo na trgu obnovljivih virov 
energije, ki zagotavlja odlično spodbudo za podjetništvo in inovacije, in bi lahko pomenila 
tudi enega glavnih virov za ustvarjanje delovnih mest;

6. poudarja, da je energetska učinkovitost za Evropo zelo stroškovno učinkovit način za 
uresničitev njenih energetskih, podnebnih in gospodarskih ciljev; opozarja na ogromen 
potencial, ki ga ima energetska učinkovitost za omejevanje naše odvisnosti od uvožene 
energije in za oživitev gospodarstva; priznava, da bi prehod na energetsko bolj učinkovito 
gospodarstvo pospešil širjenje inovativnih tehnoloških rešitev in izboljšal konkurenčnost 
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industrije v Uniji, povečal gospodarsko rast in ustvaril kvalitetna delovna mesta v 
številnih sektorjih, ki so povezani z energetsko učinkovitostjo;

7. opozarja, da je treba podpirati decentralizirane male proizvajalce energije iz obnovljivih 
virov, vključno z regionalnimi in lokalnimi organi, da bi se lažje vključili v omrežje, in 
meni, da bi regionalni in lokalni organi morali še naprej uživati poenostavljen dostop do 
financiranja Evropske investicijske banke (EIB) za trajnostno energijo;

8. poudarja, da je sedanji sistem spodbujanja obnovljivih virov energije ekonomsko 
neučinkovit, kar je posledica številnih različnih programov po državah članicah; poziva k 
jasnemu političnemu okviru na ravni Unije, da se strateško spodbudijo ekonomsko 
učinkovite naložbe v nizkoogljično energijo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter 
na ravni Unije;

9. meni, da bi bilo mešanico energetskih virov, o kateri sicer odločajo posamezne države 
članice, treba opredeliti ob upoštevanju skupnih ciljev in da bi morala biti, kjer je to 
primerno, predmet usklajenega evropskega pristopa, saj predlagani cilji v nasprotnem 
primeru morda ne bodo doseženi, zlasti kar zadeva prizadevanja za kombiniranje 
obnovljivih virov energije; opozarja, da približnih potreb po naložbah v energetsko 
infrastrukturo ne bo mogoče predvideti brez ocene verjetne sestave mešanice energetskih 
virov leta 2030;

10. poudarja vlogo energije pri spodbujanju rasti in konkurenčnosti v EU; poziva Komisijo, 
naj predlaga strategijo za obdobje po letu 2020 in predstavi okvir evropske energetske 
politike do leta 2030 z enotnim ciljem glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki je 
skladen s cilji za dekarbonizacijo EU do leta 2050 in podprt s presojo vplivov; spodbuja 
države članice, naj okrepijo zdajšnja prizadevanja za dosego sedanjih ciljev za leto 2020 
na področju energetske politike EU;

11. meni, da je ključno, da se pozornost Unije in držav članic usmeri na naložbe v 
infrastrukturo, da se spodbudita zanesljivost in posodobitev oskrbe z energijo, pri čemer je 
treba upoštevati, da je najbolj učinkovit način za dolgoročno spodbujanje takih naložb 
kombiniranje slednjih s posebnimi regulativnimi in fiskalnimi ukrepi ter potrebnimi 
nacionalnimi javnimi politikami;

12. poudarja, da učinek zajemanja, prevoza in shranjevanja CO2 še ni pojasnjen; je seznanjen 
s poročilom o energetski prihodnosti World Energy Outlook 2012, v katerem je 
izpostavljena vloga zajemanja, prevoza in shranjevanja CO2 v nekaterih predvidenih 
potekih politike; priznava pomisleke javnosti v zvezi s to tehnologijo in poziva Komisijo, 
naj pripravi vmesno poročilo o oceni rezultatov demonstracijskih projektov za elektrarne 
na premog, ki se financirajo iz EU;

13. poudarja vlogo pametnih omrežij pri omogočanju dvosmerne komunikacije med 
proizvajalci električne energije in potrošniki ter opozarja, da lahko pametna omrežja 
potrošnikom omogočajo spremljanje in prilagajanje njihove porabe električne energije; 
poudarja, da so bistveni močno varstvo osebnih podatkov in programi izobraževanja 
potrošnikov, kot so informacijske kampanje v šolah in na univerzah, zlasti če naj imajo 
pametni števci resnični učinek; poudarja, da bi države članice morale dati pomembne 
informacije na voljo na spletnih mestih potrošnikom ter da bi morali vsi zadevni akterji, 



AD\920577SL.doc 5/7 PE496.509v02-00

SL

kot so gradbeniki, arhitekti in dobavitelji naprav za ogrevanje, hlajenje in električno 
energijo, pridobiti najnovejše informacije in primerjati cene in storitve ter na podlagi tega 
izbrati dobavitelja energije, ki najbolj ustreza njihovim namenom;

14. meni, da je treba spodbujati vlogo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ter 
da je potrebna trdna evropska zavezanost inovacijam in raziskavam glede na to, da bo 
razvoj inovativnih tehnologij pripomogel k izboljšanju varnosti in privabljanju naložb;

15. opozarja na energetsko politiko za Evropo, ki priznava prispevek jedrske energije na 
področju konkurenčnosti, stroškovne učinkovitosti, zmanjšanja emisij CO2 in zanesljive 
oskrbe; poudarja, da tehnologije jedrske energije ponujajo možnost, da kratko- in 
dolgoročno izpolnimo energetske in podnebne cilje, pod pogojem, da so v celoti 
izpolnjene varnostne zahteve za njihovo delovanje, pri čemer se upošteva celoten 
življenjski cikel projektov;

16. priznava, da so instrumenti, kakršni so davek na energijo, davek na ogljikov dioksid in 
sistemi trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, osrednji dejavniki pri izpolnjevanju 
ciljev za stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij, vendar meni, da bodo nazadnje zaradi 
visokih cen energije obremenili potrošnike;

17. poudarja, kako pomembno je zmanjšati skupno porabo energije in povečati energetsko 
učinkovitost v prometnem sektorju, vključno prek načrtovanja prometa in podpore za 
javni promet na ravni držav članic; poudarja tudi, da bi bilo treba pospešiti projekte 
obnovljive energije v okviru programa vseevropskega prometnega in energetskega 
omrežja (TEN-T in TEN-E);

18. poudarja, da je vloga nacionalnih ciljev za energijo iz biogoriv in drugih obnovljivih goriv 
v prometu ključna za dosego ciljev, zastavljenih v sporočilu Komisije; opozarja, da ti cilji 
zagotavljajo gotovost za vlagatelje in spodbujajo razvoj obnovljivih virov; poudarja pa 
pomen spodbujanja uporabe biogoriv druge generacije, proizvedenih iz odpadkov, 
ostankov in neživilske celuloze;

19. meni, da bi države članice morale spodbujati lokalne in regionalne organe k pripravi 
akcijskih načrtov za obnovljive vire energije ter sprejeti ukrepe za večjo osveščenost 
javnosti o prednostih energije iz obnovljivih virov;

20. meni, da bi bilo treba jasno razmejiti, kaj se lahko stori prek energetske politike, kaj pa 
prek socialne; poudarja, da je v vseh predvidenih potekih, jih je predlagala Komisija, 
predvideno, da se bodo stroški za energijo in prevoz povečali in bodo pomenili vedno 
večji del stroškov potrošnikov ter malih in srednjih podjetij; meni, da bi države članice 
morale razviti ukrepe za zagotavljanje cenovno ugodne, dostopne in razpoložljive energije 
za vse državljane, zlasti tiste najbolj ranljive v družbi;

21. meni, da je izobraževanje o energiji ključ do spremembe vedenja in temelj novega modela 
trajnostnega razvoja; odločno poziva Komisijo, naj v naslednjem večletnem finančnem 
okviru nameni potrebna sredstva za izobraževanje o energiji;

22. meni, da bi morala Komisija skupaj z državami članicami, regionalnimi in lokalnimi 
organi ter predstavniki civilne družbe redno izvajati kampanje izobraževanja o energiji v 
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evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih medijih, vključno z interaktivnimi 
kampanjami, da se vsem državljanom, podjetjem in industrijskim združenjem zagotovi 
dostop do jasnih in razumljivih informacij; priznava tudi potrebo po informacijskih 
kampanjah za šole in univerze za vključitev mlajših generacij v ta kulturni premik;

23. je seznanjen z zavezo Unije, da bo do leta 2050 zmanjšala raven toplogrednih plinov za 80 
do 95 % pod ravnijo iz leta 1990; poudarja, da je treba nujno ukrepati na lokalni, 
regionalni, nacionalni, mednarodni in svetovni ravni, da bi ustrezno omejili dvig 
povprečne globalne prizemne temperature na manj kot 2°C, s čimer bi preprečili nadaljnje 
nevarne podnebne spremembe;

24. meni, da bi bilo treba finančno krizo obravnavati kot možnost za preoblikovanje našega 
razvojnega modela družbe v visoko energetsko učinkovito gospodarstvo, v celoti 
temelječe na energiji iz obnovljivih virov in odporno na podnebne spremembe; poudarja, 
da mora Komisija predložiti predloge za energetski in podnebni sveženj za leto 2030, ki 
bo temeljil na sedanjih treh stebrih, in sicer zmanjšanje toplogrednih plinov, spodbujanje 
energij iz obnovljivih virov in povečanje energetske učinkovitosti;

25. poudarja, da je bistveno nameniti večjo pozornost porabi energije, če želimo, da bo 
postalo preoblikovanje energijskega sistema resničnost; poudarja, da je treba dati večjo 
prednost upravljanju povpraševanja, da bi pri končnih uporabnikih zagotovili uporabo 
tehnologij in sistemov, s katerimi se doseže cenovno ugoden in vzdržen prehod 
energetskega sistema za družbo;

26. poziva Komisijo, naj oblikuje celovit sklop kratko-, srednje- in dolgoročnih prednostnih 
nalog energetske politike EU v odnosu do sosednjih držav, da bi vzpostavila skupno 
pravno področje, ki bi temeljilo na načelih in standardih notranjega energetskega trga, 
povezanih s temeljnim pravnim redom.



AD\920577SL.doc 7/7 PE496.509v02-00

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 28.11.2012

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

33
4
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, 
Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente 
Miguel Garcés Ramón, Thomas Händel, Malcolm Harbour, Sandra 
Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Franz Obermayr, Sirpa 
Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide 
Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, 
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Gino Trematerra, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, 
Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, 
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana 
Rapti), Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal


