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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vlogi kohezijske politike EU in njenih akterjev pri izvajanju nove evropske energetske 
politike
(2012/2099(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. novembra 2010 z naslovom „Energija 2020 –
Strategija za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo“ (COM(2010)0639),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. decembra 2011 z naslovom „Energetski načrt 
za četo 2050“ (COM(2011)0885),

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski 
učinkovitosti ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (COM(2011)0370),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenja Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko (A7-0000/2012),

A. ker so skupni cilji evropske energetske politike zanesljiva oskrba, trajnost in 
konkurenčnost;

B. ker so skupni cilji kohezijske politike EU ekonomska, socialna in teritorialna kohezija 
evropskih regij prek naložb v rast in delovna mesta;

C. ker bi lahko vlaganje kohezijske politike v področje energije prispevalo k uresničitvi obeh 
politik s spodbujanjem rasti v manj razvitih regijah in ustvarjanje lokalnih delovnih mest 
ter z zagotovitvijo zanesljive oskrbe z energijo v vsej EU;

Splošni pristop

1. glede na negativne posledice krize v smislu povečanja lokalnih in regionalnih razlik v 
Evropi poudarja potrebo po močni podpori kohezije s strani EU; meni, da bi lahko 
evropski energetski projekti prispevali k regionalnemu razvoju prek naložb v 
decentralizirane energetske vire, energetsko učinkovitost in druge ukrepe, ki podpirajo 
rast in delovna mesta;

2. vendar poudarja, da programov kohezijske politike ne bi smeli obravnavati kot alternativo 
primernemu financiranju predlogov evropske energetske politike; poudarja, da lahko 
kohezijska politika podpira ukrepe, kot so ukrepi energetske učinkovitosti, kot dodaten vir 
financiranja, vendar le, če ti programi spodbujajo cilje kohezijske politike;

3. meni, da bi morale imeti evropske regije možnost, da se osredotočijo na tiste energetske 
vire, ki so najprimernejši za lokalne pogoje, ter da bi morala EU začeti meriti evropske 
energetske cilje na vseevropski ravni; 
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4. poudarja, da bi lahko spremembe pri določanju cen energije zaradi izpolnjevanja ciljev 
EU na področju podnebnih sprememb postavile državljane v manj razvitih regijah EU v 
bistveno slabši položaj; zato poziva, naj se to vprašanje upošteva pri načrtovanju 
kohezijske politike;

Krepitev zmogljivosti

5. poudarja, da bi morali vsi prihodnji energetski cilji temeljiti na pravični delitvi bremena 
med evropskimi regijami in bi jim morali omogočiti prihodnji razvoj; je zato trdno 
prepričan, da mora vsako večletno dodeljevanje finančnih sredstev upoštevati ne le 
splošne vseevropske cilje, temveč tudi institucionalne zmogljivosti regij v vsej EU;

6. v zvezi z energetskimi projekti velikega obsega opozarja na morebitno nezadostno 
zmogljivost različnih regionalnih in lokalnih oblasti, kar bi lahko resno zavrlo izvajanje; 
zato meni, da bi bilo treba okrepiti pobude JESSICA, ELENA in IEE-MLEI, pa tudi da bi 
bilo treba do leta 2018 pregledati stopnjo črpanja pri vseh dodeljenih sredstvih za energijo 
v okviru kohezijske politike;

7. podpira nove finančne instrumente za energetske projekte, vendar poudarja, da bi le-ti 
morali dopolnjevati neposredna nepovratna sredstva in sofinanciranje energetskih 
projektov, ne pa jih nadomestiti; opozarja države članice in Komisijo, da bi morali biti 
posamezniki, majhna in srednje velika mesta ter podeželske skupnosti upravičeni do 
neposredne finančne pomoči za projekte energetske učinkovitosti in prenove stavb, saj 
verjetno ne bodo imeli upravne zmogljivosti, da bi v celoti izkoristili druge finančne 
instrumente;

Sporazumi o partnerstvu

8. ugotavlja, da bi se bilo treba, če naj bodo projekti pravilno izvedeni, o sporazumih o 
partnerstvu posvetovati z regionalnimi in lokalnimi oblastmi, in sicer tako, da bodo imeli 
dejansko možnost vplivati na svoje cilje, vsebino porabe sredstev zanje in uresničevanje 
teh ciljev;

9. opozarja, da bi bilo treba pri dogovarjanju o financiranju iz kohezijske politike zagotoviti, 
da se v celoti upoštevajo različne ekonomske, socialne in teritorialne značilnosti regij; 

10. ugotavlja, da skupni strateški okvir predvideva splošno namensko dodeljevanje sredstev, 
omejevanje sredstev in druge tematske cilje, vendar meni, da bi bilo treba te ukrepe 
uporabljati prožno v okviru sporazumov o partnerstvu, da bi državam članicam omogočili, 
da uberejo svojo lastno pot do izpolnitve ciljev za leto 2020;

11. opozarja, da je treba pri energetskih projektih, predlaganih za financiranje v okviru 
kohezijske politike, uporabiti kar najširša izhodišča in opredelitve;

Izvajanje in predlogi politike

12. ugotavlja, da države članice sicer spreminjajo svoje energetske mešanice v skladu s cilji 
EU, vendar so številne regije odvisne od fosilnih goriv; zato meni, da bi morali biti 
sprejemljivi ne le nizkoogljični viri energije, temveč tudi viri z nizkimi emisijami, kot je 
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plin iz skrilavca, tudi viri prehodnega značaja;

13. podpira uporabo sredstev kohezijske in energetske politike za financiranje čezmejnih 
projektov s tretjimi državami partnericami; poudarja, da bi bilo treba regije, ki mejijo na 
EU, vključiti v sistem EU, da bi zagotovili trajnostni razvoj na obeh straneh meja; 
poudarja, da bi moralo biti tako financiranje skladno s pravili EU na področju 
energetskega trga;

14. meni, da bi morala biti sredstva kohezijske politike na voljo za izobraževanje malih in 
srednjih podjetij ter posameznikov o nacionalnih shemah obnovljive energije; ugotavlja, 
da je to zlasti potrebno v tistih državah članicah, ki so sprejele sistem potrdila o poreklu;

15. podpira pregled uredbe o DDV (2006/112/ES), da bi omogočili znižanje stopnje DDV za 
regionalne in lokalne projekte, namenjene povečanju energetske učinkovitosti, ter za 
nakup proizvodov v najvišjem razredu energetske učinkovitosti iz direktive 2010/30/EU;

16. meni, da bi izločanje projektov, ki bi utegnili v skladu z direktivo 2003/87/ES spadati v 
okvir Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, verjetno imelo 
nesorazmeren učinek na manj razvite regije ter privedlo do zamud pri njihovem 
zmanjševanju emisij; poziva Komisijo, naj dodatno pojasni in opredeli, kateri energetski 
sektorji ne bi bili upravičeni do financiranja iz kohezijske politike, ter iz tega izvzame 
projekte v konvergenčnih regijah;

Energetska učinkovitost, obnovljivi viri in infrastruktura 

17. se strinja, da je energetska učinkovitost bistvena za energetske cilje EU ter da bi jo bilo 
treba spodbujati zlasti v strukturi tematske osredotočenosti; meni, da bi morali ukrepi EU 
podpirati energetsko učinkovitost tako pri energetski porabi kot proizvodnji;

18. poudarja, da vsakršna energetska politika EU zahteva razvoj lokalnih in regionalnih 
pametnih distribucijskih in prenosnih omrežij za električno energijo in zemeljski plin, 
skupaj z zmogljivostmi za shranjevanje plina; meni, da bi morala tematska osredotočenost 
na področju energetike podpreti gradnjo in obnovo omrežij;

19. opozarja na potrebo po energetski učinkovitosti in razvoju obnovljive energije na 
podeželju; poudarja vse večji potencial za prihranek energije v podeželskih 
gospodinjstvih, za katere bi morda bile potrebne inovativne sheme financiranja; podpira 
ukrepe za lajšanje dostopa do novih tehnologij na podeželju;

20. opozarja na neravnovesje pri trajnostni rabi virov med različnimi državami članicami; 
meni, da bi bilo treba okrepiti ukrepe za podporo učinkoviti rabi virov in recikliranju 
materialov;

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


