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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poti k novi energetski strategiji za Evropo 2011–2020
(2010/2108(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju dokumenta Komisije, ki povzema obstoječe stanje, „Na poti do nove 
energetske strategije za Evropo 2011-2020“, objavljenem 7. maja 2010,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu z dne 
10. januarja 2007 z naslovom „Energetska politika za Evropo“ (KOM(2007)0001), ki mu 
je sledilo sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij z dne 13. novembra 2008 z naslovom „Drugi strateški
pregled energetske politike – akcijski načrt Evropske unije za varnost preskrbe in 
solidarnost pri preskrbi z energijo“ (KOM(2008)0731) skupaj s spremljajočimi 
dokumenti,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. februarja 2009 o drugem strateškem pregledu 
energetske politike1,

– ob upoštevanju tretjega energetskega svežnja, ki zajema Uredbo (ES) št. 713/2009 z dne 
13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Uredbo 
(ES) št. 714/2009 z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne 
izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003, Uredbo (ES) št. 
715/2009 z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega 
plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005, Direktivo 2009/72/ES z dne 13. julija 
2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 
2003/54/ES („direktiva o električni energiji“) ter Direktivo 2009/73/ES z dne 13. julija 
2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 
2003/55/ES („direktiva o zemeljskem plinu“)2,

– ob upoštevanju svežnja ukrepov EU na področju energije in podnebnih sprememb, ki 
zajema Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega 
pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil, Direktivo 
2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 
2003/30/ES, Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 
o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti 
za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, Direktivo 2009/30/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembah Direktive 98/70/ES 
glede specifikacij motornega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja ter o uvedbi 
mehanizma za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter o spremembi 
Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij goriva, ki ga uporabljajo plovila za plovbo 
po celinskih plovnih poteh, in o razveljavitvi Direktive 93/12/EGS, Direktivo 2009/31/ES 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0038
2 UL L 211, 14.8.2009, str. 1
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Evropskega parlamenta in Sveta o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in 
spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 
2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 ter 
Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 
izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. septembra 2007 o skupni zunanji politiki na 
področju energetike2,

– ob upoštevanju Pogodbe o energetski listini z dne 17. decembra 1994, ki določa pravni 
okvir za mednarodno sodelovanje na področju energetike, in njenega osnutka tranzitnega 
protokola,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 663/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 
2009 o oblikovanju programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne 
pomoči Skupnosti projektom na področju energetike (Evropski energetski program za 
oživitev)3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 31. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 
663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne 
pomoči Skupnosti energetskim projektom" (KOM(2010)0283),

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 4. maja 2010 o izvajanju 
vseevropskih energetskih omrežij v obdobju 2007–2009 (KOM(2010)0203),

– ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 
2004/67/ES (KOM(2009)0363) (poročilo Vidal-Quadras),

– ob upoštevanju sporočila Komisije "Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: uresničitev 
možnosti" (KOM(2006)0545),

– ob upoštevanju poročila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 25. junija 2010 
o napredku glede ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in 
naložb v infrastrukturo (KOM(2010)0330),

– ob upoštevanju osnutka sklepov Sveta z dne 21. maja 2010 z naslovom „Na poti do nove 
energetske strategije za Evropo 2011-2020“ 4,

– ob upoštevanju Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 
2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi 

                                               
1 UL L 140, 5. 6. 2009, str. 1
2 UL C 219E, 28.8.2008, str. 206
3 UL L 200, 31. 7. 2009, str. 31
4 9744/10
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Direktive Sveta 93/76/EGS (direktiva o energetskih storitvah)1,

– ob upoštevanju Direktive 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 
2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z 
energijo in o spremembi Direktive 92/62/EGS („direktiva o soproizvodnji toplote in 
električne energije“)2,

– ob upoštevanju člena 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za 
regionalni razvoj (A6-0000/2010),

A. ker se z Lizbonsko pogodbo za Unijo začenja novo obdobje, v katerem bo treba za 
uresničitev pogodbe v celoti prilagoditi naše cilje in strategije,

B. ker se Unija spopada z neučinkovitim izvajanjem zakonodaje s področja energetike in 
vseh energetskih strategij, zato mora Komisija z odločnim vodenjem premostiti to vrzel,

C. ker je Evropa vedno bolj odvisna od uvoza tujih virov energije, zlasti fosilnih goriv,

D. ker so v naslednjem desetletju potrebne večje naložbe v energijo, zlasti v nove elektrarne 
in omrežja, kar bo določilo mešanico energetskih virov za še daljše obdobje in zahtevalo 
novo diverzifikacijo finančnih instrumentov,

E. ker so vlaganja v energetski sektor kapitalsko zelo intenzivna in je zato treba oblikovati 
stabilen dolgoročni regulativni okvir, ki bo podjetjem omogočil sprejemanje okolju 
prijaznih in ekonomsko upravičenih naložbenih odločitev,

F. ker je treba energetsko infrastrukturo financirati predvsem z energetskimi tarifami, vendar 
bodo mogoče potrebna tudi finančna sredstva EU, v primerih ko trgi sami ne bodo zmožni 
financirati takšnih naložb, zlasti v najmanj razvitih regijah,

G. ker je gospodarska recesija, ki je sledila finančni krizi, odložila naložbe v energetski 
sektor; vendar meni, da je lahko kriza za Evropo tudi priložnost za uvajanje sprememb,

H. ker bi si moralo trajno in dinamično gospodarstvo prizadevati za prekinitev povezave med 
gospodarsko rastjo in potrošnjo energije, zlasti s povečevanjem energetske učinkovitosti 
na enoto proizvoda,

Uvod: strategija za zagotovitev izvajanja Lizbonske pogodbe v celoti

1. pozdravlja dokument Komisije „Na poti do nove energetske strategije za Evropo 2011-
2020“, ki povzema obstoječe stanje in je prvi korak na poti do obsežne energetske politike 
EU v okviru strategije EU 2020;

                                               
1 UL L 114, 27. 4. 2006, str. 64
2 UL L 52, 21. 2. 2004, str. 50
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2. meni, da bi si morala katerakoli prihodnja strategija prizadevati izpolniti cilje Lizbonske 
pogodbe v zvezi z notranjim energetskim trgom, varnostjo preskrbe, energetsko 
učinkovitostjo in prihranki energije ter spodbujanjem energetskih omrežij in zagotoviti 
zmanjšanje odvisnosti od uvoza energije ter povečati domačo proizvodnjo energije;

3. poudarja, da je treba predlagano strategijo izvesti predvsem v duhu solidarnosti in 
odgovornosti, pri čemer nobena država članica ne sme zaostajati ali biti izključena, vse 
države članice pa morajo sprejeti ukrepe za zagotovitev vzajemne varnosti v Uniji; 
poudarja vključitev posebnega poglavja o energiji (člen 194 PDEU), ki bo zagotovil 
stabilno pravno podlago za ukrepe Unije, temelječe na metodi Skupnosti;

4. poudarja, da če se želi Unija približati omenjenim ciljem, potem potrebuje na področju 
energetske politike dolgoročno vizijo, ki jo bodo dopolnjevali podrobni in obsežni 
kratkoročni akcijski načrti;

Zagotavljanje delovanja energetskega trga
5. poudarja, da je dokončanje evropskega notranjega energetskega trga nujno za dosego 

ciljev politike EU; je prepričan, da bi moral biti jasen pravni okvir temelj, ki zagotavlja 
dosledno izvrševanje zakonodaje, Komisija pa, če je potrebno, posreduje Sodišču 
Evropskih skupnosti večje število držav članic kršiteljic;

6. izrecno poudarja, da je treba sedanjo zakonodajo EU s področja energetike izvajati v 
celoti in doseči energetske cilje EU; poudarja potrebo po hitrem izvajanju tretjega 
energetskega svežnja;

7. poziva Komisijo, naj v primeru neodziva držav članic razmisli o ponovni predložitvi 
sedanje direktive v obliki uredbe kot o končnem ukrepu, da bi zagotovila celovito 
neposredno uporabo na notranjem trgu;

8. je prepričan, da je treba okrepiti vlogo regulatorjev energetskega trga in sodelovanje med 
nacionalnimi regulatorji ter Komisijo, zlasti v zvezi s prodajo na drobno in debelo; 
ugotavlja, da bo morda potrebno spremeniti mandata Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev in Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja, če njune 
pristojnosti ne bodo zadostovale za vzpostavitev bolj povezanih regionalnih in evropskih 
energetskih trgov;

9. se seznanja s potrebo po večji transparentnosti pri prodaji na debelo; s tem v zvezi 
pozdravlja napoved Komisije, da bo predstavila predlog o transparentnosti in integriteti 
trgov, na katerih se trguje z energijo;

10. opozarja na raziskavo sektorja, ki jo izvedla Komisija v letu 2005; poziva k začetku druge 
raziskave energetskega sektorja v letu 2012;

11. poziva Komisijo, naj za zagotavljanje boljšega medsebojnega razumevanja organizira 
letni vrh o politikah EU, zakonodaji in drugih s področjem energije povezanih vprašanjih, 
ki se ga bodo udeležili predstavniki odborov nacionalnih parlamentov, povezanih z 
energijo, ter poslanci Evropskega parlamenta;

Podpiranje sodobnih integriranih omrežij
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12. izrecno poudarja, da vsaka zamuda pri razvoju sodobnega energetskega omrežja v EU 
ogroža ambicijo EU, da bodo do leta 2020 obnovljivi viri energije predstavljali 20 % virov 
energije in da se dosežejo cilji na področju energetske učinkovitosti; zato pozdravlja 
dejstvo, da je energetska strategija v glavnem osredotočena na infrastrukturo, ki bo 
pospešila razvoj sodobnih integriranih omrežij v EU;

13. poudarja, da bo samo vseevropsko energetsko omrežje, ki ne temelji na mejah držav 
članic, omogočilo dokončno vzpostavitev notranjega energetskega trga;

14. je prepričan, da bi morali biti načrti za vključitev energetskega in plinskega omrežja, ki so 
del desetletnega načrta za razvoj omrežja, izvedeni in dokončani do leta 2020; poudarja, 
da je treba zagotoviti boljša medsebojno povezana plinovodna omrežja in terminale 
utekočinjenega zemeljskega plina, kar bo odpravilo tržno izolacijo nekaterih držav članic;

15. je prepričan, da sedanji program vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) ni bil 
učinkovit in ni bistveno prispeval k vzpostavitvi medsebojnih povezav med državami 
članicami; zato meni, da bi moral predlagani sveženj v zvezi z energetsko infrastrukturo in 
nadomestitev TEN-E:

(a) oceniti težavo v zvezi z dovoljenji za energetsko infrastrukturo in odpraviti 
birokracijo;

(b) določiti prednostne projekte in določiti merila za ugotavljanje ključnih naložb za 
razvoj notranjega energetskega trga;

(c) podati jasna merila in smernice državam članicam glede financiranja energetske 
infrastrukture, tako javnega financiranja kot financiranja iz virov EU;

(d) razširiti finančno pomoč projektom v fazi izvajanja;

(e) vzpostaviti čezmejni model delitve stroškov, zlasti v smislu usklajenega razvoja 
infrastrukture in obnovljivih virov energije;

16. meni, da bi moral naslednji finančni okvir odražati politične prednostne naloge EU, 
opredeljene v strategiji 2020, kar pomeni, da se energetski politiki, vključno z 
infrastrukturo, nameni večji delež proračuna;

17. je prepričan, da bi bili lahko inovativni finančni instrumenti (na primer instrumenti 
porazdelitve tveganja in posojilne sheme javnih bank) pomembni pripomočki za 
podpiranje naložb v energetsko infrastrukturo in energetsko učinkovitost; zato poziva 
Komisijo, naj vedno bolj nadomešča običajna posojila z omenjenimi shemami; izrecno 
podpira predlog, naj se sredstva proračuna EU uporabijo kot jamstva za posojila, da se 
spodbudijo zasebne naložbe in naložbe v javno-zasebna partnerstva;

18. poudarja, da nekatere države članice potrebujejo dodatno podporo Unije za infrastrukturo, 
ki je trgi sami ne morejo zagotoviti, vključno z nadomestitvijo starih elektrarn, električnih 
omrežij in distribucijskih omrežij;

19. predlaga vzpostavitev usklajevalnega mehanizma za zagotovitev skladnosti nacionalnih 
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programov razvoja električnih omrežij z desetletnim načrtom razvoja omrežja;

20. glede na sklepe delovne skupine o pametnih omrežjih poudarja, da bi morala Komisija na 
ravni EU zagotoviti ugoden regulativni okvir za pametna omrežja, z evropskimi enotnimi 
standardi za njihov razvoj; podpira pilotne projekte za uvedbo pametnih števcev;

21. poziva Komisijo, naj predloži presojo vpliva o prihodnosti trga s plinom v svetu in v EU, 
vključno z vplivom že načrtovanih projektov za plinsko infrastrukturo (na primer 
Nabucco), novih terminalov utekočinjenega zemeljskega plina, vplivom plina iz skrilavca 
na plinski trg ZDA (zlasti o potrebah po uvozu utekočinjenega zemeljskega plina) in vpliv 
možnih sprememb pri plinu iz skrilavca v EU na prihodnjo varnost oskrbe s plinom in 
cene do konca tega leta;

Boljše izkoriščanje potenciala energetske učinkovitosti EU
22. energetska učinkovitost in varčevanje z energijo bi morali biti prednostni nalogi katerekoli 

prihodnje strategije, saj gre za stroškovno učinkovito rešitev v zvezi z zmanjševanjem 
odvisnosti EU od energije, ki prispeva k nastanku novih delovnih mest, boju proti 
podnebnim spremembam, preprečuje poviševanje energetskih tarif in prispeva k napredku 
v smeri gospodarstva, ki učinkovito razpolaga z viri;

23. pozdravlja pregled akcijskega načrta o energetski učinkovitosti; poziva Komisijo, naj 
upošteva mnenje Evropskega parlamenta;

24. je prepričan, da bi moral premik v smeri boljše energetske učinkovitosti vključevati 
osredotočenost na porabo primarne energije, vključno s transformacijo, prenosom, 
distribucijo in oskrbo, poleg porabe podjetij in gospodinjstev;

25. podpira uvedbo nadaljnjih tržnih mehanizmov, ki ne temeljijo na davkih, z namenom 
izboljšanja energetske učinkovitosti kot načina za spodbujanje konkurenčnosti 
gospodarstva EU;

26. poziva države članice, naj se dogovorijo o skupni metodologiji za merjenje nacionalne 
energetske učinkovitosti, o ciljih na področju varčevanja z energijo in o spremljanju 
napredka pri doseganju teh ciljev; poudarja, da je mogoče zavezujoče pravne cilje 
vključiti šele takrat, ko je sprejeta skupna metodologija;

27. podpira upravljanje na več ravneh in decentraliziran pristop k energetski politiki in 
energetski učinkovitosti, vključno s pobudo o pametnih mestih;

28. poziva Komisijo, naj predstavi sporočilo o možnih načinih povečevanja učinkovitosti pri 
uvajanju obnovljivih virov energije znotraj EU, ob hkratnem prizadevanju za sistem 
vseevropskih skupnih spodbud za obnovljive vire energije, ki bi omogočil uvedbo 
specifičnih vrst obnovljivih virov energije v delih EU, kjer so stroškovno najbolj 
učinkoviti, in posledično nižje cene energije; je prepričan, da bi se lahko srednjeročno 
oblikovale regionalne skupine trgov z obnovljivimi viri energije;

29. poziva Komisijo, naj analizira zadevne nacionalne akcijske načrte v zvezi z obnovljivimi 
viri energije, ki so jih predstavile države članice; poziva Komisijo, naj ukrepa, če 
določene države članice potrebujejo pomoč pri izboljšanju svojih načrtov; poziva 
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Komisijo, naj uporabi mehanizme sodelovanja, predvidene v direktivi, za pomoč državam 
članicam, ki to potrebujejo;

Zagotavljanje varnosti oskrbe z energijo 
30. je prepričan, da bi morala Komisija v sodelovanju z Evropsko službo za zunanjepolitično 

delovanje zagotoviti enotno stališče Unije na področju energije;

31. meni, da bi morali biti vsi zunanji cevovodi in druga energetska omrežja, ki vstopajo na 
ozemlje Evropske unije, urejeni s transparentnimi dogovori in bi zanje morali veljati 
predpisi notranjega trga, vključno s predpisi o dostopu tretjih oseb in klavzulami o 
namembnosti; poziva Komisijo, naj zagotovi, da so sedanji in prihodnji cevovodi in 
poslovni dogovori v skladu z evropsko energetsko zakonodajo in naj ukrepa, če je to 
potrebno;

32. poziva k nadaljnji razširitvi članstva v Energetski skupnosti na več sosednjih držav EU; 
poudarja, da bi morala Komisija zagotoviti in uveljaviti pravočasno in dosledno izvajanje 
predpisov EU na področju energije s strani njenih članic, zlasti s pogojevanjem 
razpoložljivosti sredstev EU s spoštovanjem obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe;

33. meni, da bi bilo treba okrepiti poglavje o energiji, ki v vsakem sporazumu vključuje 
politično in tehnološko sodelovanje s sosednjimi državami, zlasti s spodbujanjem 
programov energetske učinkovitosti in predpisov notranjega trga;

34. pozdravlja vrnitev Rusije na srečanja konference podpisnic energetske listine; poziva 
Komisijo, naj si prizadeva za razširitev pogodbe na več držav in naj v okviru foruma 
konference podpisnic energetske listine deluje v smeri sporazumne rešitve, na podlagi 
katere bo Rusija ratificirala pogodbo in njene protokole v celoti; poudarja, da bi morala 
biti energija osrednja tema sporazuma, ki naj bi nasledil Sporazum o partnerstvu in 
sodelovanju z Rusijo, in da bi moral biti ta sporazum podlaga za posamezne odnose držav 
članic z Rusijo;

35. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se uredba o zanesljivosti oskrbe s plinom po začetku 
njene veljavnosti izvaja v celoti, zlasti njeni mehanizmi zgodnjega opozarjanja;

36. poziva Komisijo in zadevne države članice naj nadaljujejo z izvajanjem projekta EU
Nabucco za izgradnjo plinovoda, ki bi lahko znatno izboljšal varnost oskrbe s plinom v 
Evropski uniji; poziva, naj se čim prej zapolni prosto delovno mesto koordinatorja EU za 
projekt Nabucco;

37. poziva k posebnemu dialogu z državami kaspijske regije in pozdravlja delo v okviru 
kaspijskega razvojnega sodelovanja;

38. poziva k spodbujanju pobud DESERTEC in Sredozemski solarni načrt s podpiranjem 
decentraliziranih sončnih elektrarn v Severni Afriki in njihovih povezav z omrežjem;

39. je prepričan, da bi bila uvedba minimalnih standardov EU za odobritev in potrditev 
zasnov novih jedrskih elektrarn koristna;

40. spodbuja in podpira izgradnjo terminalov za utekočinjen zemeljski plin, zlasti v državah, 
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ki so najbolj izpostavljene motnjam v oskrbi s plinom;

Spodbujanje raziskav in razvoja ter inovacij na področju energije 
41. poziva k podrobnemu spremljanju izvajanja strateškega energetskega tehnološkega načrta 

in ugotavljanju ovir za mobilizacijo zasebnih naložb;

42. podpira razvoj stroškovno učinkovitih novih tehnologij za shranjevanje električne 
energije, vključno z uporabo vodikovih in drugih gorivnih celic, kar bi omogočilo 
povečanje deleža obnovljivih virov energije;

43. poziva Komisijo, naj spodbuja in finančno podpira pilotne projekte v EU za izkoriščanje 
nekonvencionalnih domačih virov energije, vključno s plinom iz skrilavca; poziva 
Komisijo, naj državam članicam pomaga izvesti geološke študije, da bi ugotovili raven 
razpoložljivih virov v Uniji in zahteva, da se jih vključi v dolgoročno strategijo Unije;

44. je prepričan, da so srednjeročno konvencionalni in nekonvencionalni viri naravnega plina 
najhitrejši in najlažji način za zmanjšanje emisij ogljika pred prehodom na gospodarstvo, 
ki ne temelji na fosilnih gorivih, zato poziva pobude v zvezi z zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika v okviru strateškega energetskega tehnološkega načrta naj se 
osredotočijo na plinske elektrarne in druge emisije biogoriv;

45. kot navedeno v drugem pregledu energetske politike je premog še vedno ključni domači 
vir za pridobivanje energije, zato bi morala Unija nadaljevati z raziskavami, ki vodijo v 
čiste tehnologije izrabe premoga, kot sta uplinjanje in utekočinjanje premoga;

46. zato podpira nadaljnje sodelovanje med državami članicami in Komisijo glede 
zagotavljanja potrebnih pobud za trajnostni trg biomase, ob hkratnem upoštevanju 
vprašanj biološke raznovrstnosti in proizvodnje hrane;

47. je prepričan, da bi morale biti raziskave in razvoj na področju energetskih tehnoloških 
inovacij osrednja prednostna naloga novega osmega okvirnega programa za raziskave in 
razvoj ter bi bilo treba zato bistveno povečati sredstva, namenjena tem podprogramom;

48. opozarja, da bi morale raziskave na področju energije prispevati ne samo k zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov in večji varnosti oskrbe z energijo, temveč tudi povečati 
konkurenčnost evropske industrije; je s tem v zvezi prepričan, da je sodelovanje pri 
standardizaciji s strateškimi partnerji EU (na primer s Kitajsko, Japonsko, Indijo, Rusijo in 
ZDA) na področju novih energetskih tehnologij, kot so električna vozila, ključnega 
pomena za zagotovitev trgovanja evropskih inovacij na mednarodnem trgu;

Koristi potrošnikov in državljanov naj bodo v središču energetske politike EU
49. je prepričan, da projekti pametnih števcev in energetski projekti na splošno zahtevajo 

kampanje osveščanja, s katerimi bi državljanom razložili koristi zanje; poudarja, da je 
obveščanje javnosti o koristih pametnih števcev ključno za uspeh le-teh;

50. poziva Komisijo, naj spremlja in poroča Evropskemu parlamentu o izvajanju tretjega 
svežnja o notranjem energetskem trgu v zvezi z nacionalnimi ukrepi za preprečevanje 
pomanjkanja energije in opominja države članice na njihove obveznosti v okviru 
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obstoječih pravnih določb;

51. opominja energetski sektor na njegove obveznosti v okviru tretjega energetskega svežnja 
v zvezi z izdajo jasnih in razumljivih računov porabe električne energije; je prepričan, da 
bi morale biti predloge računov foruma Komisije za državljane o energiji podlaga za 
standardizirane račune porabe električne energije v celotni Uniji;

52. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Razmere v Evropski uniji na področju energije so povezane s številnimi izzivi. Evropa se 
mora na tem področju trdo boriti za svojo prihodnost, saj je vedno bolj odvisna od uvoza tuje 
energije. Evropski energetski sistem potrebuje obsežna vlaganja, medtem ko se Evropa še 
vedno sooča s posledicami gospodarske krize. In tudi naše lastne zakonodaje na področju 
energije nismo uspeli uresničiti.

Lizbonska pogodba je bila prvi korak, s katerim naj bi zagotovili odgovore na ta vprašanja. 
Pogodba je Uniji določila jasne cilje: delujoč notranji energetski trg, varnost oskrbe, 
energetska učinkovitost in spodbujanje energetskih omrežij in obnovljivih virov energije. Z 
njo je Unija pridobila trden pravni okvir in pravno podlago (člen 194) za ukrepe na področju 
energetske politike.

Pogodba pomeni za Unijo začetek novega obdobja. Sedaj je čas za prilagoditev naših ciljev in 
strategij, da bi pogodbo izvedli v celoti. Zato je poročevalec Evropskega parlamenta 
prepričan, da je potrebno strateško vodenje in nova energetska strategija za doseganje ciljev iz 
člena 194 in ciljev v okviru podnebnega svežnja 20-20-20. Delovanje EU se lahko okrepi na 
več področjih. Eno področje je povezano z boljšo uporabo proračunskih sredstev EU pri 
energetski in podnebni politiki EU. Nadalje bi bilo treba vzpostaviti stroškovno učinkovitejše 
načine za podporo nadaljnjega razvoja in posodobitve vseevropskih energetskih omrežij ter 
razvoj nizkoogljičnih energetskih sistemov. Ključno je zagotoviti več sinergije med 
notranjimi in zunanjimi razsežnostmi energetske politike EU. Poročevalec je prepričan, da 
obstaja jasna politična volja, da se več ukrepov v zvezi z energetsko politiko sprejme na ravni 
EU.

Poročevalec se v celoti strinja s Komisijo, da je sedanje izvajanje evropske energetske 
zakonodaje na splošno neučinkovito, tudi v primerjavi s preteklo zakonodajo, na primer 
drugim svežnjem o notranjem energetskem trgu, sprejetim 2003. Komisija se je zato povsem 
upravičeno osredotočila na izvajanje politik, dogovorjenih po letu 2007. Prav tako je treba 
opozoriti, da čeprav so potrebni nadaljnji koraki, takšni ukrepi ne bodo verodostojni ali 
učinkoviti, če se obstoječa zakonodaja in programi ne izvajajo v celoti.

Strateški cilji: Z novimi ukrepi na področju energije naj bi ohranili tri sedanje prevladujoče 
cilje energetske politike EU:
1. Prvi cilj je premik v smeri nizkoogljičnega energetskega sistema (predmet prvega 

strateškega pregleda energetske politike in podnebnega svežnja, ki ga je opravila 
Komisija).

2. Drugi cilj je zagotoviti varnost oskrbe z energijo za vse (osrednja tema drugega 
strateškega pregleda energetske politike v letu 2008, ki ga je opravila Komisija) pri 
prehodu na nizkoogljični energetski sistem in gospodarstvo.

3. Tretji cilj je zagotoviti, da prva dva cilja prispevata tudi k večji konkurenčnosti EU in 
zagotovita energijo po sprejemljivih cenah vsem potrošnikom.

Prvi cilj je lahko, in tudi je, določen s cilji zmanjšanja emisij, s podcilji za delež obnovljivih 
virov energije in biogoriv v mešanici energetskih virov. Enaka natančnost glede drugih 
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komponent mešanice energetskih virov (nafta, premog, plin, jedrska energija) pa je težavna in 
ni zaželena. Težavna, ker cene teh virov energije na svetovnih blagovnih trgih nihajo, zaradi 
česar se njihova uporaba spreminja. Nezaželena, ker bi moral biti delež fosilnih goriv določen 
z deležem obnovljivih virov energije, a ne sme in ne more biti določen vnaprej. Smiselno je 
določiti cilj za delež obnovljivih virov energije (ne glede na vrsto obnovljivega vira energije) 
v celotni mešanici energetskih virov, da se uravnoteži naraščajočo odvisnost od uvozov 
fosilnih goriv in doseže zastavljeno zmanjšanje emisij CO2. Vendar je na splošno treba 
mešanico energetskih virov prepustiti tržnim akterjem in podjetjem, ki bodo morali sami 
narediti svoje izračune, temelječe na jasnih politikah, spodbudah in sankcijah, določenih s 
strani EU.

Dolgoročno bo prvi cilj, povezan s prehodom na nizkoogljično gospodarstvo, koristil 
drugemu cilju, povezanim z energetsko varnostjo, tako da bo zmanjšal potrebe Evrope po 
uvozu nafte in plina. Hkrati je treba pozornost nameniti tudi konkurenčnosti EU in cenovni 
dostopnosti energije za podjetja in zasebne potrošnike v EU.

Proračunska sredstva EU: Velika pomanjkljivost sedanje energetske politike EU je napačno 
usmerjanje sredstev EU v področje, ki se kljub recesiji še vedno obravnava kot eno 
najpomembnejših prednostnih nalog evropskih vlad in državljanov. Po navedbah Komisije 
potrebujejo energetski sistemi EU milijarde eurov naložb v energetska omrežja, proizvodne in 
prevozne zmogljivosti ter čiste tehnologije. Po mnenju Komisije mora biti to osrednja tema 
prihodnje energetske strategije.

Poročevalec je prepričan, da si mora Evropa sedaj prizadevati za izvajanje zastavljenih ciljev, 
vključno s cilji strategije 20-20-20 in členi Lizbonske pogodbe glede energetske varnosti. 
Nova energetska strategija bi se morala zavzemati za to, da se več proračunskih sredstev EU 
nameni za energetsko in podnebno politiko, in sicer z začetkom finančnega okvira za obdobje 
po letu 2013.

Običajno je evropski prispevek k energetski politiki bolj regulatoren kot finančen, z izjemo 
financiranja raziskav in razvoja. Evropska zakonodaja se je osredotočila na energetska 
omrežja in energetske proizvode. Namen vseh treh zaporednih svežnjev zakonodaje EU v 
zvezi z notranjim energetskim trgom je odprava diskriminacije pri električnih omrežjih in 
plinovodih ter pretvorba upravljavcev prenosnega omrežja v splošne oskrbovalce z energijo 
po vsej Evropi, kar temelji na zamisli, da če imajo upravljavci prenosnega omrežja prave 
spodbude, potem bodo oni in njihovi uporabniki financirali celotno potrebno omrežno 
infrastrukturo. Vendar postaja očitno, da se to ne dogaja dovolj hitro, da bi lahko zagotovili 
nove omrežne povezave, ki so potrebne za obnovljive vire energije na oddaljenih lokacijah, 
ali pametna omrežja, da bi omogočili več medsebojnih povezav med proizvajalci energije in 
porabniki ter boljše obvladovanje povpraševanja po energiji. Komisija opozarja, da trg sam ne 
bo zagotovil vseh vlaganj v infrastrukturo, zlasti tam, kjer čezmejna narava nekaterih omrežij 
otežuje razdelitev stroškov med posameznimi državami članicami.

Poročevalec meni, da bi morala Komisija prispevati k vlaganjem v infrastrukturo in razviti 
strateško evropsko infrastrukturo, ki bi pospešila integracijo evropskih in regionalnih 
energetskih trgov ter povečala absorpcijsko sposobnost obnovljivih virov energije. Glede na 
obseg vlaganj, ki so potrebna na področju energije v Evropi, je celo celoten proračun EU 
majhen. Vendar bi razumen proračunski prispevek k energetski in podnebni politiki:
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 uskladil proračunske prednostne naloge EU z njenimi političnimi prednostnimi 
nalogami;

 omogočil novejšim državam članicam v srednji in vzhodni Evropi velik potencial za 
zmanjšanje emisij in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije;

 interveniral in zagotovil spodbude, kadar tržni mehanizmi ne morejo zagotoviti 
izpolnjevanja ciljev EU na področju energije.

Ker je proračun EU relativno majhen, poročevalec meni, da ga mora EU uporabiti na način, ki 
bo sprožil velike učinke finančnega vzvoda. Eden izmed možnih načinov uporabe evropskega 
proračuna je jamstvo posojil za spodbuditev zasebnih naložb in naložb v javno-zasebna 
partnerstva kot v primeru sredstev, namenjenih za energijo, v okviru načrta za oživitev 
evropskega gospodarstva. Instrumenti porazdelitve tveganja in posojilne sheme javnih bank bi 
bili oblika podpore naložbam v energetsko infrastrukturo in bi lahko na inovativen način 
vedno bolj nadomeščali običajna posojila.

Stroškovno učinkovitejša podpora za obnovljive vire energije: Nekatere nacionalne sheme 
finančne podpore so bistveno obsežnejše kot celotna prizadevanja EU. Vsekakor je povezava 
obsežnejših nacionalnih skladov v vseevropsko shemo eden od načinov večje podpore 
obnovljivim virom energije. Pri oblikovanju nove energetske strategije bi zato bilo treba 
razmisliti o vrnitvi k prvotnemu predlogu Komisije o vseevropskem sistemu trgovanju z 
obnovljivimi viri energije ali potrdili o izvoru, kar bi povečalo ekonomijo obsega v Evropi in 
usmerilo naložbe tja, kjer bi bile najbolj donosne. V želji po vzpostavitvi vseevropskega trga z 
obnovljivimi viri energije bi si lahko Evropa srednjeročno prizadevala za izgradnjo 
regionalnih trgov z obnovljivimi viri energije.

Energetska učinkovitost: Številnim zainteresiranim se zdi energetska strategija priložnost za 
krepitev nezavezujočih ciljev načrta 20-20-20: cilj, da se energetska učinkovitost do leta 2020 
poveča za 20 %. Poročevalec je prepričan, da bo težko doseči kateri koli pravno zavezujoč cilj 
v zvezi z energetsko učinkovitostjo, zato meni, da bi bilo treba več pozornosti nameniti 
stroškovno učinkovitim ukrepom, s katerimi bi bolje izrabili še neizkoriščen potencial EU na 
področju varčevanja z energijo. Dobro je, da Komisija sili države članice, naj izboljšajo 
nacionalne akcijske načrte na področju energetske učinkovitosti, ki so jih predložile v letu 
2008, saj je te po mnenju Komisije še vedno mogoče precej izboljšati. 

Inovacije: EU mora nedvomno storiti več za združitev in maksimizacijo naporov na področju 
raziskav in razvoja svojih 27 držav članic. To lahko stori na tri načine – z zbiranjem in 
usklajevanjem raziskovalnih prizadevanj (kot v primeru energetske industrijske pobude), z 
določitvijo tehničnih in pravnih standardov za nove tehnike (kot v primeru zajemanja in 
shranjevanja ogljika) in s financiranjem (kot v primeru okvirnega raziskovalnega programa). 
Vendar je Komisija v svojem strateškem energetskem tehnološkem načrtu navedla, da je treba 
povečati javna in zasebna vlaganja v nizkoogljične tehnologije, in sicer s 3 milijard EUR na 8 
milijard EUR v obdobju od 2011 do 2020. Poročevalec meni, da je treba najti nov način za 
spodbujanje zasebnih naložb v strateškem energetskem tehnološkem načrtu in hkrati 
pozornost osmega okvirnega programa preusmeriti na energijo.

Zunanja energetska politika: Dokument Komisije navaja številne dialoge EU o energiji z 
mednarodnimi organizacijami, tujimi partnerji in ponudniki. Najpomembnejše zunanje 
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pobude z vidika energetske varnosti so tiste, ki so osredotočene na:
 razširitev predpisov EU o notranjem energetskem trgu na sosednje države; 
 iskanje raznolikosti virov in poti pri uvozih energije. 

Poročevalec meni, da je treba prvo točko izvesti z razširitvijo Energetske skupnosti in s 
tesnim sodelovanjem z Rusijo znotraj konference podpisnic energetske listine in v okviru 
pogajanj o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju z Rusijo. Moldaviji je treba 
čestitati za dokončanje postopkov ratifikacije in uskladitev zakonov o plinu s pravnim redom 
EU ter za pristop k Energetski skupnosti v maju 2010. Takšna naloga še čaka Ukrajino, ki je 
pogojno pristopila decembra 2009 in še mora zagotoviti skladnost zakonov o plinu s pravnim 
redom EU.

K uresničitvi druge točke naj bi prispevala izgradnja novih terminalov za utekočinjen 
zemeljski plin, ki bi lahko oskrbovali Evropo s plinom iz celega sveta. Takšni terminali lahko 
prinesejo nove vire in nove poti pri uvozu plina. Razvoj južnega koridorja s projekti, kot je 
plinovod Nabucco, bi lahko Evropi prav tako zagotovil nove vire ter nove poti pri uvozu 
plina. Poročevalec izreka pohvalo Komisiji, ker se je potrudila kreativno razmišljati o možnih 
mehanizmih povečanja kupne moči EU ter preučila nove instrumente, na primer kaspijsko 
razvojno sodelovanje, kot način za združevanje evropskega povpraševanja po energiji, kar naj 
bi proizvajalce plina v Centralni Aziji spodbudilo k prodaji plina Evropi.

Z morebitno izjemo projekta Nabucco poročevalec meni, da je načeloma finančna sredstva za 
vedno večjo prilagodljivost na zunanje energetske šoke bolje porabiti znotraj EU kot izven 
nje. Nove plinske čezmejne povezave in skladišča znotraj EU so trajen prispevek k evropski 
energetski infrastrukturi in praktičen odraz energetske solidarnosti med državami članicami. 
Sedanja revizija uredbe o varnosti oskrbe s plinom bo olajšala ta proces. Vendar je treba v 
obdobju, ki ga zajema nova energetska strategija, nadaljevati z oblikovanjem bolj 
integriranega plinskega trga. Zato poročevalec upa, da bo Komisija zagotovila sinergijo med 
notranjimi in zunanjimi vidiki energije.


