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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 potrebo po konkretnih predlogih za ukrepanje; 
meni, da je dogovor o usmeritvi dolgoročne politike Unije izredno pomemben, saj je v 
interesu predvidevanj za industrijo in družbo; 

2. poudarja bistven pomen pravočasnega, pravilnega in celovitega izvajanja veljavne 
zakonodaje, vključno z zakonodajnimi predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o 
notranjem trgu z energijo, da se do leta 2014 doseže povezan in konkurenčen evropski 
notranji trg;

3. meni, da je odprt, pregleden, povezan in konkurenčen notranji energetski trg potreben, da 
bi dosegli konkurenčne cene energije, zanesljivo oskrbo, trajnost ter učinkovito in obsežno 
razporeditev obnovljivih virov energije, in da je dokončno oblikovanje takšnega trga še 
vedno pomemben izziv za vse države članice, pozdravlja liberalizacijo notranjega 
energetskega trga kot nujen korak pri zniževanju izdatkov za elektriko in plin za 
potrošnike; liberalizacija tega trgi bi hkrati tudi zagotovila, da energetski trg postane 
preglednejši in ga je mogoče lažje spremljati;

4. meni, da je prehod na 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; na to opozarja kot na priložnost za 
evropska mala in srednja podjetja, ki delujejo na trgu obnovljivih virov energije; 

5. opozarja, da projekti za zajemanje, prevoz in shranjevanje CO2 za seboj puščajo nevaren 
odpadni material, ki ga je treba uskladiščiti; izraža prepričanje, da se Komisija na to 
tehnologijo zanaša v preveliki meri; poziva Komisijo, naj pripravi vmesno poročilo o 
oceni rezultatov eksperimentalnih tehnologij za elektrarne na premog, financiranih iz 
sredstev EU;

6. poudarja vlogo pametnih omrežij pri omogočanju dvosmerne komunikacije med 
proizvajalci elektrike in potrošniki in opozarja, da lahko pametna omrežja potrošnikom 
omogočajo spremljanje in prilagajanje njihove porabe elektrike;

7. opozarja na energetsko politiko za Evropo, ki priznava možen 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;

8. 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 v končni fazi 
zaradi visokih cen energije obremenili potrošnike;

9. meni, da bi bilo treba jasno razmejiti, kaj se lahko stori z energetsko politiko in kaj s 
socialno; meni, da najboljše odgovore na vprašanje revščine ponuja socialna politika in ne 
reguliranje cen energije. 


