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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prednostnih nalogah glede energetske infrastrukture za leto 2020 in pozneje
(2011/2034(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Prednostne naloge glede energetske 
infrastrukture za leto 2020 in pozneje – Načrt za integrirano evropsko energetsko 
omrežje“ (KOM(2010)0677),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o oceni učinka v zvezi s sporočilom 
„Prednostne naloge glede energetske infrastrukture za leto 2020 in pozneje – Načrt za 
integrirano evropsko energetsko omrežje“ (KOM(2010)0677),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Energija 2020 – Strategija za 
konkurenčno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo“ (KOM(2010)0639),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Obnovljiva energija – Približevanje 
ciljem za leto 2020“ (KOM(2011)0031),

– ob upoštevanju Direktive 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/ES1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Analiza možnosti, da se preseže 20-
odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter oceni tveganja selitve industrijskih 
virov toplogrednih plinov izven EU“ (KOM(2010)0265);

– ob upoštevanju tretjega zakonodajnega svežnja v zvezi z notranjim trgom na področju 
energetike, ki sodi pod naslov „Energija za Evropo: resničen trg z varno dobavo“2,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa, gospodarna z viri – Vodilna 
pobuda iz strategije Evropa 2020“ (KOM(2011)0021),

– ob upoštevanju Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
septembra 2006 o določitvi smernic za vseevropska energetska omrežja in razveljavitvi 
Odločbe 96/391/ES in Odločbe št. 1229/2003/ES4,

                                               
1 UL L 140, 5. 6. 2009, str. 16
2 UL L 211, 14. 8. 2009.
3 UL L 295, 12. 11. 2010, str. 1
4 UL L 262, 22. 9. 2006, str. 1
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– ob upoštevanju poročila Komisije o izvajanju programa vseevropskih energetskih omrežij 
v obdobju 2007–2009 (KOM(2010)0203),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 z naslovom „Na poti k novi 
energetski strategiji za Evropo 2011–2020“1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2010 o pregledu akcijskega načrta o 
energetski učinkovitosti2,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 16. junija 20103 in 17. februarja 20114 o strategiji 
Evropa 2020,

– ob upoštevanju člena 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 170 Pogodbe o delovanju Evropske unije, po katerem Unija prispeva 
k vzpostavitvi in razvoju vseevropskih omrežij na področju transporta, telekomunikacij in 
energetske infrastrukture,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2011),

A. ker naši glavni izzivi na področju energetike vključujejo spopadanje s podnebnimi 
spremembami, krepitev energetske neodvisnosti ob sočasnem zmanjševanju uvoza 
fosilnih goriv, doseganje konkurenčnega notranjega trga z energijo in zagotavljanje 
splošnega dostopa do trajnostne, cenovno dostopne in zanesljive oskrbe z energijo,

B. ker lizbonska pogodba zagotavlja posebno pravno podlago za razvoj energetske politike 
EU, ki spodbuja medsebojno povezovanje energetskih omrežij, potrebno za doseganje 
ostalih ciljev energetske politike EU (delovanje energetskega trga, energetsko 
učinkovitost in obnovljivo energijo ter zanesljivost oskrbe),

C. ker bi nepravočasna posodobitev in prilagoditev energetske infrastrukture Unije za bolj 
trajnosten model proizvodnje in porabe energije lahko ogrozila njene sposobnosti na 
področju doseganja energetskih in podnebnih ciljev za leto 2020 ter spodkopala 
dolgoročni cilj EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80–95 % do leta 2050,

D. ker je odprt, povezan in konkurenčen energetski trg EU potreben, da bi dosegli 
konkurenčne cene energije, zanesljivost oskrbe in trajnostnost, in ker je dokončanje 
takšnega trga še naprej pomemben izziv,

E. ker zmogljivost za medsebojno povezovanje med državami članicami še vedno ni 
zadostna in ker so nekatere regije še naprej izolirane,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0441.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0485.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0223.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0068.
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F. ker so alternativne dobavne in tranzitne poti ter nove medsebojne povezave pomembne, da 
bi omogočili uresničevanje solidarnosti med državami članicami,

G. ker morajo biti energetske infrastrukture, ki se načrtujejo danes, skladne z dolgoročnimi 
podnebnimi in energetskimi cilji EU,

H. ker energijska učinkovitost predstavlja močno in stroškovno učinkovito orodje za 
doseganje trajnostne energetske prihodnosti in lahko deloma zmanjša potrebo po vlaganjih 
v energetsko infrastrukturo,

I. ker pametna omrežja in števci predstavljajo pomembno priložnost za vzpostavitev 
učinkovitega razmerja med proizvodnjo energije, prenosom energije in njenimi porabniki,

J. ker so dolgotrajni postopki za izdajo dovoljenj in pomanjkanje usklajenosti med 
upravnimi organi privedli do velikih zamud in dodatnih stroškov, predvsem v čezmejnih 
projektih,

K. ker je treba zagotoviti visokokakovostno javno razpravo in ustrezno upoštevati evropsko 
okoljsko zakonodajo,

L. ker morajo tržni instrumenti še naprej predstavljati podlago za financiranje energetske 
infrastrukture in ker bo morda potrebna omejena vsota javnih sredstev za financiranje 
nekaterih projektov, ki niso nujno ekonomsko rentabilni,

I. Strateško načrtovanje energetske infrastrukture

1. poudarja izjemen pomen pravočasnega in celovitega izvajanja veljavne zakonodaje, 
vključno z zakonodajnimi predlogi, predvidenimi v tretjem svežnju o notranjem trgu z 
energijo;

2. je prepričan, da je treba oblikovati pristop na ravni EU, da bi v celoti izkoristili prednosti 
nove infrastrukture, in poudarja potrebo po vzpostavitvi usklajene metode za izbiranje 
infrastrukturnih projektov, ki bi temeljila na evropskih in regionalnih perspektivah ter 
izboljšanju družbeno-gospodarskih in okoljskih učinkov;

3. poudarja, da mora biti referenčni scenarij, uporabljen za ocenjevanje energetske 
infrastrukture za leto 2020, usklajen s skupnimi cilji energetske politike in načrtom EU do 
leta 2050 ter drugimi politikami EU (kot so promet, stavbe in sistem trgovanja z emisijami 
(ETS)), vključno s politikami energijske učinkovitosti (predvsem z izvajanjem 
napovedanega akcijskega načrta energijske učinkovitosti (EEAP)), pa tudi z morebitnimi 
učinki tehnološkega napredka in z izvajanjem pobud glede „pametnih mest“;

4. poudarja potrebo po tem, da je treba v skladu z lestvico pomembnosti določiti, kje bi 
lahko s politikami energijske učinkovitosti zmanjšali infrastrukturo, kje je obstoječo 
infrastrukturo mogoče nadgraditi ali posodobiti in kje je potrebna nova infrastruktura, ki 
jo je mogoče zgraditi poleg obstoječe infrastrukture;

5. meni, da lahko razvoj infrastrukture za električno energijo med EU in tretjimi državami 
privede do tveganja za selitev industrijskih virov toplogrednih plinov ali poveča to 
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tveganje tam, kjer že obstaja; poziva Komisijo, naj, kjer je to potrebno, pripravi ukrepe za 
razrešitev tega vprašanja, podobne „mehanizmu vključevanja toplogrednih plinov“, ali 
zahteva skladnost z evropsko direktivo 2009/28/ES;

6. poudarja, da se je treba v večji meri osredotočiti na notranja prenosna omrežja, ki znatno 
prispevajo k povezovanju energetskih trgov ter k odpravi energetskih otokov in ozkih grl 
pri prenosu;

7. pozdravlja prizadevanja Komisije za spodbujanje regionalnega sodelovanja in poziva k 
nadaljnjim smernicam glede takšnih regionalnih pobud;

II. Celovit scenarij za razvoj infrastrukture

8. meni, da bi moral desetletni načrt za razvoj omrežja, ki sicer določa ustrezne projekte 
elektroenergetske infrastrukture, opredeliti tudi prednostne naloge, ki jih je treba izpolniti, 
da bi dosegli energetske in podnebne cilje EU;

9. poziva Komisijo, naj zaradi zagotavljanja boljšega upravljanja bodočega načrtovanja 
elektroenergetske in plinske infrastrukture EU predstavi konkretne predloge za izboljšanje 
preglednosti in javne udeležbe pri določanju prednostnih nalog EU v širše zastavljenem 
postopku sodelovanja deležnikov, ki vključuje elektroenergetski sektor, neodvisne 
strokovnjake, potrošniške organizacije in nevladne organizacije;

10. meni, da bi moral desetletni načrt za razvoj omrežja predstavljati podlago za tekoči 
program razvoja evropske infrastrukture za prenos električne energije v okviru dolgoročne 
evropske perspektive načrtovanja, ki jo spremljata Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) in Komisija;

11. poudarja, da je gradnja infrastrukture za učinkovito in pametno vključevanje obnovljive 
energije bistvenega pomena za uspešno doseganje skupnih energetskih ciljev, in 
pozdravlja dejstvo, da je bilo omrežje v Severnem morju opredeljeno kot prednostna 
naloga, saj predstavlja bistveni element bodočega evropskega nadomrežja; poziva 
Komisijo, naj se posvetuje z vsemi ustreznimi deležniki, da bi pospešila določitev 
elektroenergetske avtoceste, in Evropskemu parlamentu do leta 2014 predstavi osnutek;

12. poudarja pomen učinkovite plinske infrastrukture za izboljšanje raznolikosti in 
zanesljivosti oskrbe ter zmanjšanje energetske odvisnosti; poudarja potrebo po dodatnih 
zahtevah glede prožnosti plinskih infrastruktur, predvsem zaradi zagotavljanja možnosti 
spremembe smeri tokov, in poudarja, da je treba plinsko infrastrukturo razvijati ob 
popolnem spoštovanju prispevka terminalov za utekočinjeni zemeljski plin/stisnjeni 
zemeljski plin;

13. meni, da Komisija še ni posvetila ustrezne pozornosti razvoju infrastrukture za 
nekonvencionalne vire plina, predvsem z vidika pravnih vprašanj, ocene življenjskega 
cikla in vplivov na okolje; poziva Komisijo, naj to vprašanje temeljito ovrednoti;

14. poudarja pomen načrtovanja integrirane energetske infrastrukture za kmetijske vire 
energije in manjše vire energije na podeželju, da bi spodbudili decentralizirano 
proizvodnjo energije in razvoj podeželja;
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15. poudarja pomen infrastrukture na ravni distribucije in vlogo, ki jo imajo industrijski 
porabniki in upravljavci distribucijskih omrežij pri vključevanju decentralizirane 
proizvodnje energije v sistem;

16. poziva Komisijo, naj do leta 2012 predstavi konkretne pobude za spodbujanje razvoja 
zmogljivosti za skladiščenje energije (vključno z večnamenskimi obrati za plin/vodik, 
hidroelektrarnami, visokotemperaturnimi sončnimi elektrarnami in drugimi 
tehnologijami);

17. podpira infrastrukturo za transport CO2, ki bo predstavljala pomemben element, ko bo 
ugotovljena njena tržna, tehnična in okoljska rentabilnost; poziva Komisijo, naj pripravi 
vmesno poročilo z oceno napredka, ki ga na tem področju dosegajo projekti, ki jih 
financira EU;

18. poziva Komisijo, naj, kjer je to potrebno, kritično oceni in preuči vsote potrebnih naložb, 
ki so bile predstavljene v sporočilu o prednostnih nalogah glede energetske infrastrukture, 
in jo prosi, naj Svetu in Parlamentu poroča o naložbah, ki bodo morda potrebne;

III. Pametna omrežja

19. meni, da bi morala biti energetska infrastruktura v večji meri usmerjena h končnemu 
porabniku in se bolj osredotočiti na odnos med zmogljivostmi distribucijskega sistema in 
porabo; poudarja prednosti, ki jih prinaša nov elektroenergetski sistem, ki vključuje 
sodobne tehnologije, kot so pametni števci, pametna omrežja in interoperabilne storitve 
upravljanja z energijo glede obremenitve in povpraševanja, ki temeljijo na uporabi 
informacijske in komunikacijske tehnologije;

20. meni, da pametna omrežja in rešitve za upravljanje z energijo nudijo edinstveno priložnost 
za okrepitev konkurenčnosti evropske industrije, predvsem pa malih in srednjih podjetij; 
poziva Komisijo, naj predstavi nov predlog, ki vključuje obvezno uporabo pametnih 
števcev za vse negospodinjske porabnike do leta 2014;

21. poziva države članice, naj v sodelovanju z evropskimi organi za standardizacijo in 
predstavniki industrije pospešijo prizadevanja za pripravo tehničnih standardov za vozila 
na električni pogon ter pametna omrežja in števce, ki naj bi bili dokončani do leta 2012;

22. poudarja, da so države članice že sedaj obvezane k uvajanju pametnih števcev pri najmanj 
80 % svojih končnih porabnikov do leta 2020; poudarja, da bi države članice morale 
podpreti zadostno število pilotnih projektov za gospodinjstva, da bi spodbudile 
inovativnost, kot to določa tretji sveženj o trgu z energijo; poziva k vzpostavitvi jasnih 
pravil glede zasebnosti in varstva podatkov, ki morajo biti skladna z veljavno zakonodajo 
EU;

IV. Opredelitev jasnih in preglednih meril za prednostne projekte

23. pozdravlja prednostne koridorje, ki jih je opredelila Komisije, in se strinja, da je treba 
omejene vire bolje izkoristiti; poziva k oblikovanju jasne in pregledne metodologije, ki bi 
prispevala k opredelitvi prednostnih projektov, s katerimi bi zadovoljili vedno večje 
evropske potrebe v zvezi s podpiranjem načel varnosti, trajnosti in razvoja notranjega trga;
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24. poudarja, da bi morala izbira projektov v evropskem interesu potekati na podlagi 
objektivnih in preglednih meril ter sodelovanja vseh deležnikov; poudarja, da bi morali vsi 
projekti v evropskem interesu prispevati k doseganju ciljev energetske politike EU, in 
meni, da bi morali pri tem spoštovati naslednja obvezna merila:

– projekt mora biti v evropskem interesu,

– nujnost projekta mora biti prikazana na podlagi hierarhije infrastrukture,

– projekt mora biti skladen s podnebnimi in okoljskimi cilji,

– projekt mora biti skladen z dolgoročno energetsko politiko EU (ki omogoča prožno in
večfunkcionalno izvajanje in izogibanje „učinkom zaklepanja“ (lock-in effects),

– projekt mora uporabljati preizkušene tehnologije, kot so informacijska in 
komunikacijska tehnologija ter pametna omrežja;

25. meni, da bi glede na značilnosti infrastrukture in zato, da bi omogočili nadaljnje določanje 
prednostnih projektov, morali upoštevati naslednja merila:

– prispevek k odpravi energetskih otokov,

– stroškovna učinkovitost;

– zrelost projektov,

– zmanjšanje morebitnega omejevanja obnovljivih virov energije (OVE),

– vpliv na okolje,

– javni interes;

26. poudarja, da je treba zagotoviti oceno morebitnih ovir na področju tržno usmerjenega 
razvoja energetske infrastrukture;

27. poudarja, da je treba izboljšati preglednost s pomočjo jasnega obveščanja javnosti glede 
namena posameznega projekta; poziva, da je treba dokazila o skladnosti z merili preverjati 
v okviru javnih posvetovanj;

V. Hitri in pregledni postopki za izdajo dovoljenj

28. se strinja, da je treba zagotoviti pravočasno izvajanje projektov v evropskem interesu, in 
pozdravlja predlog Komisije za poenostavitev, povečanje usklajevanja in izboljšanje 
postopkov za izdajo dovoljenj, vendar le ob spoštovanju načela subsidiarnosti; 

29. pozdravlja vzpostavitev nacionalnega kontaktnega organa za vsak projekt v evropskem 
interesu („vse na enem mestu“), ki bi deloval kot enotni upravni posrednik med izvajalci 
in različnimi organi, udeleženimi v postopku za izdajo dovoljenj; meni, da je treba v zvezi 
s čezmejnimi projekti zagotoviti nadaljnje usklajevanje med nacionalnimi točkami „vse na 
enem mestu“ in da mora imeti Komisija pri takšnem usklajevanju pomembnejšo vlogo;
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30. poziva Komisijo, naj preuči, ali je mogoče vzpostaviti skupne ali usklajene postopke za 
oblikovanje konkretnih ključnih ciljev (redna izmenjava informacij, pravočasno 
obveščanje o sprejetih odločbah, skupna orodja za reševanje težav itd.); spodbuja 
Komisijo, naj oceni možnosti za spremembo nekaterih vidikov nacionalnega upravnega 
prava;

31. pozdravlja uvedbo časovnih omejitev, v okviru katerih morajo ustrezni izvršni organi 
sprejeti dokončno odločitev; poziva Komisijo, naj nadalje oceni to pobudo, pri čemer 
mora upoštevati raznolikost posebnih lastnosti posameznih projektov in njihove 
ozemeljske značilnosti, ter ovrednoti ustreznost arbitražnih postopkov, v primeru da bi se 
ti uporabljali kot orodje za sprejemanje dokončne odločitve;

32. spodbuja pristop, ki bi v večji meri temeljil na sodelovanju, in se zaveda, da je 
zagotavljanje večje sprejemljivosti energetskih projektov za lokalno prebivalstvo tesno 
povezano z njihovo udeležbo v čim zgodnejši fazi razvoja tovrstnih projektov; poziva k 
udeležbi civilne družbe v posvetovalnem postopku za projekte v evropskem interesu;

33. poziva Komisijo, naj nadalje oceni, ali bi kompenzacijski mehanizmi lahko bili koristni za 
odobritev čezmejnih projektov, ki sicer ne prinašajo koristi za nekatere (tranzitne) regije, 
vendar so potrebni za doseganje energetskih ciljev EU;

VI. Finančni instrumenti 

34. ugotavlja, da so naložbe v omrežja ciklične narave in da jih je treba obravnavati glede na 
stanje v preteklosti; poudarja, da bo velik delež infrastrukture, ki je bila v preteklih 
desetletjih zgrajena za medsebojno povezovanje centraliziranih elektrarn, v prihodnjih 
letih zastarel; poudarja, da bo družba pričakovala optimiziranje stroškov izgradnje nove 
infrastrukture;

35. poudarja, da mora večino izdatkov za naložbe v infrastrukturo financirati trg na podlagi 
načela „uporabnik plača“; meni, da je treba pri ključnih projektih, ki za trg sicer niso 
privlačni, vendar je njihov razvoj potreben za doseganje zastavljenih ciljev, uporabiti 
javno financiranje kot vzvod, s katerim bi spodbudili zasebne naložbe, in v ta namen 
vzpostaviti inovativno mešanico finančnih instrumentov;

36. poudarja, da je stabilen, predvidljiv in ustrezen zakonodajni okvir bistvenega pomena za 
spodbujanje naložb;

37. poudarja, da bi morali v čim večji meri izkoristiti tržna orodja, vključno s projektnimi 
obveznicami, jamstvi za posojila, instrumenti za delitev tveganj, spodbudami za 
financiranje javno-zasebnih partnerstev, partnerstvi z Evropsko investicijsko banko in 
uporabo prihodkov iz sistema za trgovanje z emisijami, v skladu z energetskimi in 
podnebnimi cilji EU;

38. opozarja na pomen preglednih in nediskriminatornih tarif, s katerimi bi zagotovili 
ustrezno porazdelitev stroškov pri čezmejnih naložbah, poštene cene za porabnike in večjo 
konkurenčnost;

39. pozdravlja pobudo Komisije, da bo leta 2011 predstavila predlog glede porazdelitve 
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stroškov pri tehnološko zahtevnih ali čezmejnih projektih;

40. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter državam 
članicam.


