
PA\858223SL.doc PE458.835v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/2012(INI)

24. 2. 2011

OSNUTEK MNENJA
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o analizi možnosti, da se preseže ciljno 20-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, ter o oceni tveganja selitve industrijskih virov 
toplogrednih plinov izven EU
(2011/2012(INI))

Pripravljavka mnenja: Romana Jordan Cizelj

(*) Postopek s pridruženimi odbori – člen 50 poslovnika



PE458.835v01-00 2/6 PA\858223SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\858223SL.doc 3/6 PE458.835v01-00

SL

POBUDE

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

Analiza cilja zmanjšanja emisij za 20 % danes

1. poudarja, da je gospodarska kriza povzročila ogromno zmanjšanje zmogljivosti 
industrijske proizvodnje, upad gospodarske rasti in premeščanje delavcev; poudarja, da je 
treba vsako zmanjšanje BDP samo po sebi obravnavati kot strošek, ki ogroža naložbeni 
potencial industrije; opozarja pred splošnim prepričanjem, da je gospodarska kriza 
pocenila zmanjševanje emisij;

2. ugotavlja, da po informacijah iz različnih industrijskih panog obstajajo jasni znaki, da 
obstoječi ukrepi podnebne politike EU, kot je sistem trgovanja z emisijami, že vodijo v 
selitev proizvodnje, in je zaskrbljen, da bodo višje cene ogljika ta trend še poslabšale;

3. se strinja s predpostavko Komisije in Mednarodne agencije za energijo, da bi odložitev 
naložb v nizkoogljične tehnologije za proizvodnjo energije povzročila višje stroške na 
kasnejši stopnji; meni, da bi morala Evropska unija za uresničitev dolgoročnega cilja do 
leta 2050, ki ga je Evropski svet znova potrdil 4. februarja 2011, pospešiti svoja 
prizadevanja po uresničitvi zmanjšanja emisij za 20 % leta 2020; zato pozdravlja namero 
Komisije, da pripravi načrt za stroškovno najučinkovitejši način doseganja dolgoročnih 
ciljev;

4. je globoko zaskrbljen, ker EU pri izpolnjevanju ciljev za zmanjšanje porabe energije 
zaostaja za 20 % v primerjavi z napovedmi za leto 2020, kar gre pripisati premajhni 
zavezanosti in ambicioznosti držav članic; 

5. pozdravlja dejstvo, da je EU uspešna pri doseganju svojih ciljev glede obnovljivih virov 
energije do leta 2020; 

6. poudarja pomembno vlogo pametnih omrežij in pametnih števcev pri vključevanju 
električne energije iz obnovljivih virov; pozdravlja delo, ki ga je opravila projektna 
skupina za pametne števce, in poziva Komisijo, naj čim prej predloži nekaj priporočil; 

7. ugotavlja, da je pospešitev postopkov odobritve za nove infrastrukturne projekte osnovni 
pogoj, če želimo pravočasno doseči evropske energetske in podnebne cilje;

8. poudarja, da je cilj porabe za raziskave zastavljen pri 3 % BDP, in sicer naj bi bil del 
izdatkov (2 %) iz zasebnih virov in del (1 %) iz javnih; ugotavlja, da so še vedno 
specifične težave pri doseganju tega 3-odstotnega cilja, zlasti na področju zasebnega 
vlaganja v raziskave; poudarja, da premajhna zavezanost na področju financiranja 
raziskav ovira razvoj okolju prijaznih tehnologij;

9. obžaluje, da nekatere države, ki subvencionirajo cene energije in nimajo omejitev ali kvot 
za emisije CO2, pridobivajo primerjalno prednost; poudarja, da bi lahko bile te države 
manj pripravljene pridružiti se večstranskemu sporazumu o podnebnih spremembah, saj 
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so njihove emisije CO2 neomejene in s tem cenejše;

Možnosti in sredstva, s katerimi bi presegli cilj 20 %

10. poziva k uporabi splošnega načela, da je treba najprej sprejeti stroškovno 
najučinkovitejše ukrepe za zmanjšanje emisij; 

11. poziva, da mora biti energetska učinkovitost ena od prednostnih nalog pri prihodnjih 
ukrepih glede podnebne politike; priznava, da bi doseganje cilja EU glede izboljšanja 
energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020 Evropski uniji omogočilo, da izpolni svoje 
zaveze glede zmanjšanja emisij do tega leta za 20 % in več; meni, da bi bila glede na 
presojo vpliva, ki jo je opravila Komisija, ta raven zmanjšanja z vidika stroškovne
učinkovitosti še vedno primerna za uresničitev dolgoročnega cilja o zmanjšanju v višini 
80 %–95 %; 

12. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe in s tem zagotovi, da bodo države članice v 
celoti uresničile svoje zaveze glede varčevanja z energijo, bodisi z uvedbo zahteve, da 
mora nacionalne akcijske načrte o energetski učinkovitosti odobriti Komisija, bodisi z 
drugimi ukrepi;

13. poudarja, da varčevanje z energijo in energetska učinkovitost na številnih področjih 
ponujata stroškovno najučinkovitejšo možnost za dodatna zmanjšanja; opozarja na 
neizkoriščene možnosti na področju energetske učinkovitosti stavb, zlasti že zgrajenih, 
prevoza, javnih naročil ter proizvodnje, pretvorbe in prenosa energije, vključno z 
daljinskim ogrevanjem; ponovno poudarja, da so konkretni ukrepi na teh področjih 
bistveni, in opozarja na ustrezne predloge, vključene v Brendtsenovo poročilo; poziva, da 
je treba ukrepe za varčevanje z energijo izvajati predvsem na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni; 

14. ugotavlja, da je Komisija prepoznala naložbene potrebe v višini 1 bilijona EUR za 
posodobitev energetske infrastrukture EU do leta 2020, ki bodo financirane zlasti iz cen 
energije; poziva k izvršitvi teh naložb, da bi dokončali oblikovanje povezanega 
notranjega trga z energijo in bistveno zmanjšali ogljično intenzivnost v evropskem 
energetskem sistemu; 

15. poziva, da je treba evropski sistem trgovanja z emisijami uporabljati na bolj prilagodljiv 
način, zato da bi se bolj upoštevali aktualni podatki o gospodarskem razvoju in obsegu 
proizvodnje, namesto da bi sistem temeljil zgolj na preteklih podatkih; je prepričan, da bi 
morala pravila dodeljevanja zagotoviti dolgoročno varnost naložb in obenem predvideti 
mehanizme prilagodljivosti, če bi prišlo do gospodarskega upada (na primer za 
preprečitev čezmernega dodeljevanja);

16. opozarja na vedno večji pomen tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljika pri 
zmanjševanju emisij ogljika, ne le v energetskem sektorju; poudarja, da bo glede na načrt 
Mednarodne agencije za energetiko glede zajemanja in shranjevanja ogljika leta 2030 
polovica vseh projektov o zajemanju in shranjevanju ogljika potekala v sektorju 
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industrijske proizvodnje1;

17. poudarja, da sta razvoj in uporaba prodornih tehnologij ključna za boj proti podnebnim 
spremembam, obenem pa tudi za prepričevanje partnerjev EU po vsem svetu o tem, da je 
zmanjševanje emisij izvedljivo tudi brez zmanjševanja konkurenčnosti in izgubljanja 
delovnih mest; meni, da je bistveno, da Evropa daje zgled, in sicer z bistvenim 
povečanjem odhodkov, namenjenih raziskavam na področju podnebju prijaznih in 
energetsko učinkovitih industrijskih tehnologij, na podlagi okvirnega raziskovalnega 
programa; 

Skupne koristi in učinki

18. ugotavlja, da bi glede na oceno Komisije določitev višjega cilja za zmanjšanje povzročila 
upad uvoza nafte in plina v višini do 40 milijard EUR do leta 2020 ob predpostavki, da 
bo cena soda nafte leta 2020 znašala 88 USD; ugotavlja, da bi bilo odvisnost EU od 
uvoza energije s tem mogoče zmanjšati za skoraj 56 %;

19. ugotavlja, da bi zaostrovanje ciljev glede zmanjšanja v okviru sistema trgovanja z 
emisijami povzročilo dodatno povišanje cen električne energije, kar bi bilo zelo 
zaskrbljujoče za industrijske panoge v EU in potrošnike;

20. ugotavlja, da bi v smislu mednarodne konkurenčnosti večja prizadevanja Evropske unije 
za blažitev njenim mednarodnim tekmecem prinesla prednost z vidika stroškov in 
obenem podjetjem EU omogočila večjo konkurenčnost na področju podnebnih 
tehnologij; meni, da bi za konkurente EU podpis mednarodnega sporazuma pomenil 
odpoved stroškovnim prednostim, medtem ko bi konkurenčnost EU verjetno ostala 
nespremenjena; zato poziva Komisijo, naj preuči, ali bi lahko bila enostranska poteza EU, 
da bi presegla 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, spodbuda za druge 
države, da se pridružijo mednarodnemu sporazumu;

21. poudarja, da so podnebju prijazne inovacije v Evropi nujne za ohranjanje močnega 
položaja na hitro rastočem svetovnem trgu nizkoogljičnih tehnologij;

22. je zaskrbljen, ker se inovacije na področju trajnostnih tehnologij iz Evrope že selijo v 
druge dele sveta; ugotavlja, da ima na podlagi nedavnih raziskav od 50 podjetij, ki so bila 
opredeljena kot vodilna na področju čiste tehnologije, 24 podjetij svoj sedež v Aziji, 22 v 
Združenih državah, tri v Evropi in eno v Kanadi; poudarja, da so po podatkih barometra 
družbe Ernst & Young iz leta 2010 Kitajska in Združene države najprivlačnejše regije na 
svetu za razvoj obnovljivih virov energije;

Ocenjevanje tveganja selitve industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU

23. ugotavlja, da bi morale industrijske panoge v skladu z določbami sistema trgovanja z 
emisijami zmanjšati svoje emisije CO2 za 168 ton do leta 2020; poudarja, da bodo morale 
industrijske panoge v okviru predlaganih določb o referenčnih vrednostih kupiti še znaten 
delež pravic do emisij, kar bo podjetjem EU povzročilo velike stroške, s katerimi se 
njihovim konkurentom po svetu ni treba ukvarjati;
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24. obžaluje, da Komisija pri predpostavkah v zvezi s selitvijo virov CO2 ni dovolj 
upoštevala dodatnega učinka na cene elektrike; poudarja, da industrijske panoge porabijo 
40 % elektrike v EU, kar še bistveno poslabša vsako povečanje cen ogljika zaradi prenosa 
stroškov iz sektorja električne energije; 

25. ugotavlja, da se napovedi za trg z ogljikom v letu 2020 bistveno razlikujejo, od 
55 EUR/t CO2, kot je ocenila Komisija v svojih izračunih, do 67 EUR/t CO2 po scenariju 
o 30-odstotnem zmanjšanju na domačih tleh; zato meni, da so napovedi, ki jih je 
pripravila Komisija kot del ocene tveganja pri selitvi virov CO2, precej optimistične in 
nezanesljive;

Nadaljnje priložnosti in izzivi

26. meni, da bi bilo treba sprejeti ukrepe za zagotovitev, da povišanje stroškov dela in 
energije zaradi politik EU o podnebnih spremembah ne bo povzročilo socialnega 
dampinga ali selitve virov CO2; zato zagovarja, da bi se morale druge razvite države ali 
države v razvoju zavezati, da bodo pokazale ustrezna ali primerljiva prizadevanja;

27. poudarja, da bo povečanje cen ogljika povzročilo nadaljnje zvišanje cen električne 
energije; ugotavlja, da vsako povečanje cen ogljika za 1 EUR pomeni več kot 2 milijardi 
EUR dodatnih izdatkov za družbo v obliki stroškov električne energije, 40 % od česar 
porabijo industrijske panoge; poziva Komisijo, naj hitro pripravi smernice za 
nadomestitev stroškov elektrike;

28. izraža zaskrbljenost, ker gre 47-odstotno zvišanje emisij CO2, povezanih s porabo, v 
Evropski uniji med letoma 1990 in 2006 večinoma pripisati uvozu iz držav z nižjimi 
omejitvami glede CO2; poziva Komisijo, naj oceni, ali se je ta trend nadaljeval tudi v 
okviru sistema trgovanja z emisijami in bi se lahko povečal v tretji fazi izvajanja 
(20/30 %); meni, da bi lahko ukrepi za izravnavo takega trenda porabe ogljika, če bodo 
pošteni in skladni s pravili Svetovne trgovinske organizacije, pomagali spodbuditi 
trgovinske partnerje EU, da se pridružijo mednarodnemu sporazumu;

29. poziva Komisijo, naj izvede naslednje praktične ukrepe:
 oceni učinke domače politike za zmanjšanje emisij na zaposlovanje, vključno z 

zaposlitvenimi možnostmi, potrebami za preusposabljanje in izpopolnjevanje ter 
zahtevami glede izobraževanja in usposabljanja;

 analizira, v kolikšni meri države članice izpolnjujejo svojo zavezo, da bodo vsaj 50 % 
prihodkov od dražbe porabile za ukrepe blažitve in prilagajanja, ter naj po potrebi 
predlaga ukrepe;

 pripravi ustrezno financiranje za načrt SET;
 spodbuja učinkovito uporabo kohezijskega in strukturnih skladov v državah članicah, 

zlasti za ukrepe energetske učinkovitosti;
 uvede inovativne finančne mehanizme financiranja (npr. obnavljajoče sheme);
 nameni dodatna sredstva za države srednje in vzhodne Evrope za ukrepe v sektorjih, ki 

niso zajeti v sistemu trgovanja z emisijami (gradbeništvo, prevoz, kmetijstvo);
 v osmem okvirnem raziskovalnem programu nameni prednost podnebnim 

spremembam in energiji.


