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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o energetskem načrtu za leto 2050, prihodnosti z energijo 
(2012/2103(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Energetski načrt za leto 2050“ in 
priloženih delovnih dokumentov (COM(2011)0885),

– ob upoštevanju predloga resolucije o vplivu fotonapetostnih elektrarn na pašnike (B7-
0186/2012),

– ob upoštevanju predloga resolucije o gradnji elektrarn, ki izkoriščajo energijo plimovanja 
(B7-0186/2012), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. junija 20121 o sodelovanju na področju 
energetske politike s partnerji izven naših meja: strateški pristop k zanesljivi, trajnostni in 
konkurenčni oskrbi z energijo,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 (2011/2095(INI))2,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter 
Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2012),

Cilji energetskega načrta EU za leto 2050 

1. priznava prednosti, ki jih bodo državam članicam prinesla skupna prizadevanja za 
preobrazbo energetskega sistema, vendar se morajo ta začeti takoj; zato podpira energetski 
načrt za leto 2050 kot podlago za vlaganje zakonodajnih in drugih pobud o energetski 
politiki z namenom izoblikovanja okvira politik do leta 2030, vključno z mejniki in cilji; 
opozarja, da je za opredelitev energetskih ciljev do leta 2050 potrebno vseevropsko 
upravljanje; v duhu Unije podpira strategijo, v kateri bodo države članice sodelovale brez 
pritiskov načrta;

2. opozarja, da predlagani strategiji za obdobji do leta 2030 in 2050 nista trdno zakoličeni, 
temveč sta osnova za tvoren dialog o vprašanjih v povezavi z industrijo, raziskavami in 
energijo; 

3. poudarja pomen energetske politike EU sredi finančne krize; opozarja na vlogo, ki bi jo 
lahko imela energija pri spodbujanju rasti in konkurenčnosti v EU; poziva Komisijo, naj 
predlaga strategije za obdobje po letu 2020 in predstavi okvir evropske energetske politike 
do leta 2030; spodbuja države članice, naj okrepijo zdajšnja prizadevanja za dosego 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0238.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0086.
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trenutnih ciljev na področju energetske politike EU;

4. poudarja, da bo jasen politični in zakonodajni okvir spodbudil potrebne naložbe v 
nizkoogljično energijo; poudarja pomen energetske strategije, ki bi bila usmerjena v večjo 
zanesljivost oskrbe EU z energijo in gospodarsko konkurenčnost z ukrepi, kot sta 
raznolikost dobavnih poti in virov ter energijska učinkovitost;

5. opozarja, da je opredelitev mešanice energetskih virov v pristojnosti vsake države članice; 
priznava, da energetski načrt za leto 2050 dopolnjuje nacionalna, regionalna in lokalna 
prizadevanja za posodobitev preskrbe z energijo; zato priznava potrebo po sodelovanju 
držav članic na podlagi skupnih ciljev ter tudi pomembno vlogo EU; poziva države 
članice in Komisijo, da se še naprej usmerjajo v možnosti za dosego cilja dekarbonizacije 
EU na gospodarsko učinkovit, varen in vzdržen način ter nadaljujejo prizadevanja za čim 
večji izkoristek možnosti stroškovno učinkovitih prihrankov pri energiji, tudi ob podpori 
razpoložljivih finančnih instrumentov Unije; obenem priznava prednosti usklajenega, in 
kjer je to ustrezno, skupnega evropskega pristopa;

6. priznava ugotovitve iz energetskega načrta, da je prehod energetskega sektorja na ravni 
EU tehnično in ekonomsko izvedljiv in bi bil lahko pod določenimi pogoji dolgoročno 
cenejši od nadaljevanja sedanjih politik;

Glavni elementi dolgoročne strategije

7. priznava ugotovitve iz energetskega načrta za leto 2050, da so si ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti po analiziranih scenarijih za preobrazbo energetskega sistema EU, podobni, ne 
glede na konkreten način za dosego nizkoogljičnega energetskega sistema do leta 2050; 
meni, da so obnovljivi viri energije, energijska učinkovitost in energetska infrastruktura 
možnosti, ki jih ne bomo obžalovali;

8. priznava, da je večji delež obnovljivih virov energije po letu 2020 ključen vidik bolj 
trajnostnega energetskega sistema; poleg tega priznava, da vsi scenariji za 
dekarbonizacijo, ki jih obravnava sporočilo Komisije, predvidevajo večji delež 
obnovljivih virov energije v mešanici energetskih virov EU, in sicer približno 30 % v 
končni bruto porabi energije leta 2030;

9. poudarja, da bodo imeli pri preobrazbi energetskega sistema glavno vlogo večja 
energijska učinkovitost in prihranki pri energiji ter da je izpolnjevanje ciljev za leto 2020 
pomembna podlaga za nadaljnji napredek do leta 2050; v zvezi s tem priporoča, da se 
energijska učinkovitost vključi v nacionalne učne načrte za šole v državah članicah;

10. poudarja nujno potrebo po novi, pametni in prilagodljivi infrastrukturi – vključno s 
pametnimi omrežji in inteligentnimi števci – ter načrtovanju popolnoma integriranega 
omrežja, med drugim za povezavo lokalnih in bolj oddaljenih virov obnovljive energije v 
EU, kot se je izkazalo za potrebno; poleg tega opozarja, da je treba nujno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo omogočili financiranje infrastrukturnih projektov skupnega interesa 
iz sredstev EU;

Obnovljivi viri energije
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11. poudarja, da je srednje- do dolgoročno ključen bolj evropski pristop k politiki obnovljivih 
energetskih virov; spodbuja države članice, naj si skupaj prizadevajo optimizirati 
stroškovno učinkovitost uporabe večjega deleža obnovljivih virov energije ter zagotovijo, 
da bodo naložbe uresničene tam, kjer bodo najbolj produktivne in učinkovite, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti držav članic; v zvezi s tem poudarja pomembno 
posredniško vlogo Komisije; poudarja, da se bodo obnovljivi viri dolgoročno premaknili v 
ospredje mešanice energetskih virov v Evropi, v skladu s premikom od razvoja tehnologij 
k serijski proizvodnji in uporabi, z majhnega na velik obseg, s povezovanjem lokalnih in 
bolj oddaljenih virov, ter od subvencioniranih do konkurenčnih virov; poudarja, da so 
zaradi spremenljivosti obnovljivih virov energije potrebne spremembe politike, ki bi 
poskrbele za tesnejše povezovanje na trgu; poudarja potrebo po postopni ukinitvi 
podpornih shem z dozorevanjem tehnologij in dobavnih verig ter odpravo tržnih 
neuspehov;

Infrastruktura in notranji trg z energijo

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si države članice prizadevajo za zanesljivo oskrbo z 
energijo in energetsko odvisnost, težišče premakniti na model energetske soodvisnosti, 
tako da se zagotovi čimprejšnje dokončanje notranjega energetskega trga v EU in 
infrastrukture superomrežja EU, ki bi povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod; 
poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da bo napredek na področju politike in 
zakonodaje v državah članicah odpravil preostala infrastrukturna ozka grla ter ne bo 
prinesel novih ovir za povezovanje trgov z električno energijo in plinom ali energetskega 
trga; poleg tega poudarja, da je treba pri odločitvah o energetski politiki v vsakem 
nacionalnem sistemu upoštevati, kako bi lahko te odločitve vplivale na druge države 
članice;

13. poudarja potrebo po popolnoma integriranem trgu do leta 2014; poudarja, da je nujno 
celovito izvajanje zakonodaje o energetskem trgu v vseh državah članicah in da je treba 
zagotoviti, da po letu 2015 nobena država članica ali regija ne bo ostala izključena iz 
evropskega plinskega ali električnega omrežja oziroma da zanesljivost njene oskrbe z 
energijo ne bo ogrožena zaradi pomanjkanja ustreznih povezav; poudarja, da je treba 
upoštevati socialni učinek, hkrati pa poskrbeti, da bodo cene energije bolj ustrezale 
stroškom;

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba po prilagodljivih virih v elektroenergetskem 
sistemu (na primer prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, obvladovanje povpraševanja), 
ki se bodo pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz spremenljivih obnovljivih virov 
povečal; poudarja, da so potrebne zadostne zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z energijo; 
v zvezi s tem poudarja, da razvoj politik v državah članicah ne sme ustvariti novih ovir za 
integracijo trga z električno energijo ali plinom;

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri dokončanju južnega koridorja; poudarja, da je treba 
zanesljivo preskrbo z energijo doseči z diverzifikacijo; poudarja zmožnosti dodatnega 
koridorja za oskrbo s plinom v vzhodnem Sredozemlju, ki bo prilagodljiv vir energije in 
bo spodbudil konkurenčnost na notranjem energetskem trgu v EU;

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati glavno vlogo pri financiranju naložb v energetsko 
infrastrukturo, hkrati pa priznava, da bo za nekatere projekte morda potrebna javna 
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podpora, ki bo spodbudila zasebno financiranje; poudarja, da bi moral vsak prispevek iz 
javnih financ temeljiti na jasnih in preglednih merilih, da ne bi smel izkrivljati konkurence 
ter bi moral upoštevati interese potrošnikov;

17. poudarja vlogo enovitega pristopa pri dopolnjevanju ciljev EU za poenostavitev in 
skrajšanje upravnih postopkov, s čimer se bodo pospešili postopki pridobivanja odobritev 
in dovoljenj ter zmanjšalo upravno breme za podjetja, ki potrebujejo dovoljenja za razvoj 
energetske infrastrukture, hkrati pa bo poskrbljeno za spoštovanje veljavnih predpisov; 
poziva države članice, naj pregledajo svoje postopke v zvezi s tem;

18. poziva države članice in mednarodno skupnost, da vzdržujejo izobraževalne ustanove, ki 
bodo zmožne šolati kvalificirano delovno silo na področju varne in zanesljive oskrbe z 
energijo ter gospodarjenja z odpadki;

Vloga posameznih energetskih virov

19. se strinja s Komisijo, da bo imel zemeljski plin ključno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema, saj pomeni hiter in stroškovno učinkovit način zmanjšanja 
odvisnosti od drugih, bolj onesnažujočih fosilnih goriv ter posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov;

20. prepoznava ključno vlogo plina tako pri prehodu na nizkoogljični energetski sistem, pri 
uporabi tega prilagodljivega nadomestnega vira ter pri izravnavi zmogljivosti, kadar je 
količina obnovljivih virov energije spremenljiva;

21. meni, da ima nekonvencionalni plin svoje mesto v prihodnji mešanici energetskih virov 
EU, ter poziva Komisijo in države članice, naj pri oblikovanju prihodnjih scenarijev 
energetskih napovedi upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z njim;

22. poudarja pomen zajema in skladiščenja ogljika na poti k letu 2050 in dekarbonizaciji; 
poudarja, da mora biti do leta 2030 zajem in skladiščenje ogljika nared, če naj bodo 
fosilna goriva še naprej pomemben del mešanice energetskih virov; poudarja, da je 
zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida prav tako pomembna možnost za 
dekarbonizacijo več dejavnosti težke industrije in lahko v kombinaciji z biomaso zagotovi 
„negativne vrednosti ogljika“;

23. ugotavlja, da optimalna, varna in trajnostna uporaba domačih energetskih virov ter 
konkurenčnost infrastrukture, potrebne za stabilno oskrbo z domačo ali uvoženo energijo, 
vključno z rafiniranjem, lahko prispevata k večji energetski varnosti;

Svetovni izzivi na področju energije

24. priznava, da EU deluje v svetovnem okviru, ter opozarja na sklepe Sveta za promet, 
telekomunikacije in energijo iz novembra 2011 o krepitvi zunanje razsežnosti energetske 
politike EU in na dejstvo, da je treba zagotoviti širši in bolj usklajen pristop EU do 
mednarodnih odnosov na področju energije, da bi se lahko odzivali na svetovne izzive na 
tem področju in na področju podnebnih sprememb, obravnavali vprašanja v zvezi s 
konkurenčnostjo in selitvijo virov CO2 ter ohranjali in spodbujali najvišje standarde 
jedrske varnosti, hkrati pa zagotovili varno, zanesljivo in raznoliko oskrbo z energijo;
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25. poudarja, da je treba poskrbeti za zanesljivo preskrbo EU z energijo prek alternativnih 
virov energije ter zmanjšati odvisnost od uvoza; zato poudarja vse večji pomen 
raziskovanja naftnih in plinskih polj v Sredozemskem morju in na območju Arktike; meni, 
da je treba nujno oblikovati politiko EU o črpanju nafte in plina na morju, ki bi 
vključevala določitev izključnih ekonomskih con držav članic EU in ustreznih tretjih 
držav skladno s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter tudi EU kot taka;

26. poudarja, da bosta podeljevanje koncesij za črpanje ter določitev izključnih ekonomskih 
con povod za napetosti s tretjimi državami ter da bi morala EU v zvezi s tem ohraniti 
trdno politično držo; poudarja, da je treba energijo uporabljati kot gibalo miru, 
sodelovanja in stabilnosti;

27. poudarja pomen širokega sodelovanja na območju Arktike, zlasti med državami na 
evroatlantskem območju; zato poziva Komisijo, naj predloži celovito oceno prednosti in 
tveganj, ki jih prinaša delovanje EU na območju Arktike;

28. poudarja pomen tesnejšega sodelovanja in dialoga z drugimi strateškimi energetskimi 
partnerji; poudarja pomen enotnega nastopa EU do tretjih držav v energetskih zadevah; 
poudarja vlogo Komisije pri usklajevanju in podpori ukrepov držav članic;

Sistem za trgovanje z emisijami

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje z emisijami glavno – čeprav ne edino – sredstvo 
za zmanjševanje emisij v industriji in spodbujanje naložb v nizkoogljične tehnologije; 
ugotavlja, da je potrebno dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da bi bila pred vsakršnimi 
spremembami trgovanja z emisijami potrebna skrbna presoja vpliva na cene električne 
energije ter na konkurenčnost energetsko intenzivnih panog; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj evropski industriji olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških storitev;

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno vlogo v mednarodnih pogajanjih o svetovnem 
podnebnem sporazumu; meni, da bi morala podnebna diplomacija preiti pod Evropsko 
službo za zunanje delovanje; poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne posledice bi imelo 
nesprejetje svetovnega sporazuma o podnebnih spremembah;

Raziskave, nove tehnologije in alternativna goriva

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri energetskih naložbah in proizvodnji energije; 
opozarja, da se v politikah držav članic za spodbujanje obnovljivih virov energije 
pojavljajo tako uspehi kot problemi; meni, da razmeroma visoke cene, ki so jih nedavno 
dosegla fosilna goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov energije; vendar opozarja, da 
bi v nekaterih državah članicah spodbujanje obnovljivih virov energije s finančno podporo 
lahko vodilo v visoke cene energije;

32. meni, da se je kljub višjim položnicam za energijo v Evropi v zadnjih letih prav zaradi 
tega izoblikoval „pameten“ in razumen pristop k energijski učinkovitosti in prihrankom 
pri energiji; vseeno verjame, da je na področju energije čedalje pomembnejša tudi vloga 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem opozarja na vlogo inteligentnih 
števcev pri posredovanju podatkov o porabi energije v gospodinjstvih in podjetjih 
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potrošnikom;

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v programu Obzorje 2020 in v evropskih partnerstvih 
za inovacije v okviru Unije inovacij prednostno obravnava potreba po razvoju vseh vrst 
trajnostnih nizkoogljičnih tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost EU, spodbujale 
priložnosti za oblikovanje delovnih mest in zagotovile spremembo vedenja potrošnikov;

34. poudarja pomen nadaljnjih industrijskih raziskav in razvoja na področju rabe naravnega 
plina v pomorskem in letalskem sektorju;

35. podpira nadaljnje raziskave sistemov hlajenja in ogrevanja z namenom izvajanja 
ambiciozne politike EU; poziva javne organe, naj pripravijo regionalno presojo vplivov na 
podzemlje, da se izboljša razdelitev virov med geotermalno energijo, plinom iz skrilavca 
in drugimi podzemnimi viri ter se tako kar najbolj povečajo koristi za družbo;

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


