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UVOD 
 
Energija ima v življenju Evropske unije ključno vlogo, saj vpliva na vsakdanje 

življenje in blaginjo evropskih državljanov, pa tudi na gospodarstvo Evropske 

unije kot celoto. Zato so se Evropske institucije odločile, da bodo v strategiji EU 

za rast za naslednje desetletje, poznani pod imenom „strategija Evropa 2020“, 

energetskim vprašanjem posvetile posebno pozornost. Ta strategija vključuje več 

z energijo povezanih ciljev1: zmanjšanje domačih emisij toplogrednih plinov, 

izboljšanje učinkovitosti virov in zmanjšanje porabe energije. 
 

Obravnava energetskih vprašanj je za prihodnost Evropske unije in njenih 500 

milijonov državljanov še toliko bolj pomembna, ker so na vidiku nova širjenja EU, 

ki bodo težave, s katerimi se slednja sooča pri spoprijemanju z energetskim 

izzivom, še zaostrila: nekatere od novih članic namreč ne bodo imele le zastarelih 

energetskih infrastruktur, temveč tudi manj konkurenčne energetske sektorje.  
 

Poleg tega so, kar zadeva oskrbo Evropske unije z energijo, zaskrbljujoče tudi 

razmere na Bližnjem vzhodu in v magrebskih državah: iz Libije, na primer, 

prihaja približno 10 % nafte Evropske unije in 3 % njenega plina, Italija pa od 

tam dobi kar 20 % svoje nafte.  
 

V takšnih okoliščinah je Evropski parlament naročil to raziskavo Eurobarometra, 

da bi temeljito analiziral evropsko javno mnenje o teh energetskih vprašanjih. 

 

Anketiranje na terenu je potekalo konec februarja in v začetku marca 2011, še 

pred nesrečo v Fukušimi. Raziskavo je naročil generalni direktorat za 

komuniciranje Evropskega parlamenta. Delo na terenu je opravila mreža TNS 

Opinion & Social: njihovi izpraševalci so osebno intervjuvali 26.836 Evropejcev, 

starih 15 let ali več (vprašalnik so jim prebrali na njihovem domu). Uporabljena je 

bila metodologija standardnega Eurobarometra generalnega direktorata za 

komuniciranje Evropskega parlamenta (oddelka za spremljanje javnega mnenja). 

Temu poročilu je priložen tehnični sestavek o intervjujih, ki so jih izvedli inštituti 

mreže TNS Opinion & Social. Sestavek podrobno opisuje metodo, uporabljeno v 

teh intervjujih, pa tudi interval zaupanja. 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5844842&noticeType=null&language=en 
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Raziskava je zajela 27 držav članic in je del Eurobarometra 75.1. Sestavljena je iz 

novih vprašanj, vsebuje pa tudi eno od vprašanj, ki je bilo zastavljeno v prejšnji 

raziskavi Eurobarometer, izvedeni v aprilu in maju leta 20062, s pomočjo 

katerega lahko ugotavljamo razlike med rezultati.  
 

Splošna in sociodemografska analiza temeljita na rezultatih v EU27, torej na 

povprečju rezultatov 27 držav članic. To povprečje je tehtano glede na dejansko 

število prebivalcev v posamezni državi članici.  
 

Dodajamo še kratek komentar o razlikah med odgovori glede na določene 

sociodemografske lastnosti anketirancev (spol, starost itd.) in nekatere druge 

kazalnike, na primer težave, ki jih imajo anketiranci s plačevanjem svojih 

računov.  

 

 

 
Spletno stran raziskav Eurobarometra Evropskega parlamenta si lahko 

 ogledate na naslednjem naslovu: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=sl&id=40 

 

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem anketirancem v Evropi, ki so si vzeli čas 

za to raziskavo,  
saj brez njihovega aktivnega sodelovanja ta raziskava ne bi bila mogoča. 

 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_262_en.pdf 
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Opomba 

 
Za sklicevanje na države so v tem poročilu uporabljene uradne okrajšave.  
 

OKRAJŠAVE 
  

EU27 Evropska unija - 27 držav članic 
DK Ne vem 
  

BE Belgija 
CZ Češka republika 
BG Bolgarija 
DK Danska  
DE Nemčija 
EE Estonija 
EL Grčija 
ES Španija 
FR Francija 
IE Irska 
IT Italija 
CY Republika Ciper 
LT Litva 
LV Latvija 
LU Luksemburg  
HU Madžarska 
MT Malta 
NL Nizozemska 
AT Avstrija 
PL Poljska 
PT Portugalska  
RO Romunija 
SI Slovenija 
SK Slovaška 
FI Finska 
SE Švedska 
UK  Združeno kraljestvo 

 

***** 
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POVZETEK 
 
 

Glavne ugotovitve te raziskave Eurobarometra o energiji so naslednje:  
 

- V zadnjem letu je zato, da bi zmanjšali porabo energije, svoje 

navade spremenilo več kot osem Evropejcev od desetih. Samo 17 % 

se jih ni odločilo za nobene ukrepe varčevanja z energijo, kar je 4 

odstotne točke manj kot aprila 2006. 
 

- Evropejci so pri varčevanju z energijo bolj naklonjeni ukrepom 

brez finančnih posledic: več kot polovica jih je zmanjšala svojo uporabo 

razsvetljave in električnih gospodinjskih aparatov (55 %), več kot štirje od 

desetih pa so zmanjšali uporabo ogrevanja in/ali klimatizacije (43 %). 
 

- Za najboljši način za znižanje računa za energijo velja vsesplošna 

vgradnja pametnih merilnikov energije, ki ga je navedlo 47 % 

Evropejcev. Drugi ukrepi, ki bi anketirancem še lahko znižali račune za 

energijo, so davčne olajšave za porabnike, ki izboljšajo energetsko 

učinkovitost svojega gospodinjstva (40 %), katerim tesno sledi 

konkurenca med ponudniki energije (36 %). Redkeje sta bili omenjeni 

poenostavitev in lažja razumljivost računov za energijo (23 %).  
 

- Več kot šest Evropejcev od desetih meni, da bi uvedba posebne 

politike energijskih tarif za ljudi v težavah slednjim lahko pomagala, 

da ne bi zapadli v revščino in izključenost (62 %). Da bi nižje cene 

energije pozitivno vplivale na boj proti revščini in izključenosti, meni 

večina anketirancev v 23 državah članicah od 27-ih.  
 

- Osem Evropejcev od desetih izraža željo, da cilj 20-odstotnega 

zmanjšanja porabe energije do leta 2020 postane obvezen za vseh 27 

držav članic Evropske unije. Tega mnenja je velika večina anketirancev v 

vseh državah članicah. 
 

- Evropejci menijo, da sta glavni prednosti prihodnjega povezanega 

evropskega energetskega omrežja, ki ga zagovarja Evropski parlament, 

znižanje stroškov energije (59 %) in boljša uporaba različnih vrst energije, 

kot so energija iz obnovljivih virov (47 %).  
 

- Več kot tri četrtine Evropejcev se strinja, da bi vzpostavitev 

Evropske skupnosti za energijo povečala mednarodni vpliv Evropske 

unije pri energetskih vprašanjih. 



1. EVROPEJCI IN VARČEVANJE Z ENERGIJO  
 

Da bi dosegli nekatere cilje strategije Evropa 2020 in predvsem do leta 2020 

zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 20 % glede na njihovo raven leta 1990, 

je treba varčevati z energijo; javnost pri tem lahko sodeluje tako, da spremeni 

svoje navade. 
 

1.1 Osebne navade [QA16]3 
 

- Ukrepe za varčevanje z energijo je začela izvajati zelo velika večina 

Evropejcev. - 

 

Evropejcem smo najprej zastavili vprašanje, kaj so osebno naredili za to, da bi 

zmanjšali svojo porabo energije. 

 

 
 

V zadnjem letu je zato, da bi zmanjšali porabo energije, svoje navade spremenilo 

več kot osem Evropejcev od desetih. Za ukrepe varčevanja z energijo se jih ni 

odločilo samo 17 %.  
 

- Evropejci so pri varčevanju z energijo bolj naklonjeni ukrepom brez 

finančnih posledic: več kot polovica jih je zmanjšala svojo uporabo 

razsvetljave in električnih gospodinjskih aparatov (55 %), več kot 

štirje od desetih pa so zmanjšali uporabo ogrevanja in/ali 

klimatizacije (43 %).  

                                                 
3 QA16 Ste v zadnjem letu naredili katero od sledečih stvari, da bi varčevali z energijo?  
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- Ostali predlagani ukrepi, ki so dražji ali bolj omejevalni, so bili veliko 

redkeje omenjeni: za izolacijo doma, ki predstavlja strošek, se je 

odločilo 19 % anketirancev. Le majhen odstotek Evropejcev je spremenil 

svoje navade glede mobilnosti: 19 % jih je manj uporabljalo svoj 

avtomobil, 14 % jih je pogosteje uporabljalo javni prevoz in 12 % jih 

je vozilo počasneje. Le 6 % Evropejcev pa je svoj avtomobil 

zamenjalo z drugim, ki porabi manj goriva. Ukrepe za varčevanje z 

energijo na delovnem mestu je sprejelo 7 % Evropejcev.  
 

Od takrat, ko je bilo vprašanje prvič zastavljeno, t.j. aprila–maja 2006, je sicer 

prišlo do nekaterih sprememb, vendar pa so podatki na splošno relativno stabilni. 

Odstotek najpogosteje omenjenega ukrepa, tj. zmanjšanja uporabe 

razsvetljave in električnih gospodinjskih aparatov, se je za sedem odstotnih 

točk povečal, medtem ko se je delež anketirancev, ki so zmanjšali hitrost 

vožnje, močno zmanjšal (12 %, -4 točke). Druga opazna sprememba je upad 

deleža anketirancev, ki za varčevanje z energijo niso naredili ničesar (z 21 % na 

17 %): očitno se je osveščenost glede potrebe po varčevanju povečala. 
 

 

Razlike med državami članicami 

 

Začetna analiza po skupinah držav razkriva razlike v navadah med 

državami, ki so se EU pridružile pred letom 20044, in tistimi, ki so se 

slednji pridružile kasneje5. Medtem ko je v državah, ki so se EU pridružile pred 

letom 2004, uporabo ogrevanja in klimatizacije z namenom varčevanja z 

energijo v zadnjem letu zmanjšalo 46 % anketirancev, je v državah, ki so se EU 

pridružile v letih 2004/2007, to storila samo tretjina anketirancev (33 %). Poleg 

tega je v prvoomenjenih državah svoj avtomobil manj pogosto uporabljal več 

kot eden anketiranec od petih (21 %) v primerjavi s samo 11 % anketirancev v 

drugoomenjenih državah. Vendar pa je v državah, ki so se EU priključile leta 2004 

ali 2007, svojo hišo izolirala kar četrtina anketirancev v primerjavi s samo 17 

% anketirancev v državah, ki so se priključile pred letom 2004.  
 

                                                 
4 Pred majem 2004 so bile članice EU naslednje države: Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, 
Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska, Švedska in Združeno 
kraljestvo. V tej raziskavi jih bomo imenovali države, ki so se EU pridružile pred letom 2004. 
5 Države, ki so postale nove članice EU maja 2004 ali januarja 2007, so Bolgarija, Češka republika, 
Estonija, Republika Ciper, Litva, Latvija, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovenija in Slovaška. V 
tej raziskavi jih bomo imenovali države, ki so se EU pridružile v letih 2004/2007. 



 8 

Kljub nekaterim razlikam med državami članicami so se v vseh državah 

ukrepov za zmanjšanje svoje porabe energije lotile vsaj tri četrtine 

anketirancev. Na Malti so se teh ukrepov lotili skoraj vsi prebivalci (97 %). 

Posebej veliko anketirancev, ki so se odločili zanje, je tudi v Luksemburgu (92 %) 

ter na Švedskem in v Sloveniji (po 90 %). Nasprotno pa so si za varčevanje z 

energijo najmanj prizadevali anketiranci v Španiji (21 %), Latviji (22 %), 

Romuniji (23 %) in Grčiji (24 %), torej v državah, ki se soočajo z resnimi 

gospodarskimi težavami.  
 

Podrobneje:  
 

- Na Malti (87 %), Portugalskem (76 %), v Sloveniji (70 %) in na Cipru (67 

%) sta uporabo razsvetljave in električnih gospodinjskih aparatov 

zmanjšali več kot dve tretjini anketirancev v primerjavi z manj kot 

polovico anketirancev na Irskem, v Italiji, Franciji, na Nizozemskem, 

Slovaškem ter v Češki republiki in Belgiji. Skupno je v 20 državah članicah 

uporabo razsvetljave in električnih gospodinjskih aparatov z namenom 

varčevanja z energijo zmanjšala absolutna večina anketirancev.  
 

- Na Malti (68 %), v Nemčiji (59 %), Luksemburgu (57 %) in Sloveniji (53 

%) je uporabo ogrevanja in/ali klimatizacije zmanjšala več kot 

polovica anketirancev. V Baltskih državah (Latviji (8 %), Litvi (10 %) in 

Estoniji (18 %)) pa se jih je takšnih ukrepov lotilo veliko manj. 
 

- V Luksemburgu, Nemčiji, na Švedskem ter v Avstriji in Franciji je vsaj 

četrtina anketirancev z energijo varčevala tako, da je redkeje 

uporabljala svoj avtomobil. Najmanj pa so na tem področju varčevali 

anketiranci v Bolgariji, na Poljskem ter v Romuniji.  
 

- Večji delež uporabe javnega prevoza odraža trende pri uporabi 

avtomobila, kar je logično, saj je prvo lahko posledica drugega: tako so 

anketiranci v Luksemburgu in na Švedskem javni prevoz uporabljali 

pogosteje, medtem ko je na Irskem, Portugalskem in Cipru svoje navade v 

tej smeri spremenilo najmanj anketirancev.  
 

 



Cut down on lighting and the 
use of domestic electrical 

appliances

Cut down on heating or/ 
and air conditioning

Used your car less
Insulated your house 
(walls, windows, etc.)

Used public transport 
more

Reduced your 
driving speed

Took initiatives to save 
energy at work

Changed your car to another one 
which uses less fuel

None

EU27 55% 43% 19% 19% 14% 12% 7% 6% 17%

PRE-2004 54% 46% 21% 17% 15% 14% 8% 7% 17%

POST-2004/07 59% 33% 11% 25% 10% 5% 6% 4% 18%

BE 48% 50% 22% 29% 16% 18% 10% 11% 14%

BG 53% 46% 10% 19% 11% 2% 5% 2% 19%

CZ 45% 30% 14% 30% 14% 5% 5% 5% 20%

DK 64% 38% 19% 23% 12% 13% 13% 14% 17%

DE 64% 59% 26% 16% 15% 18% 8% 11% 15%

EE 55% 18% 17% 40% 17% 5% 10% 6% 12%

IE 51% 52% 24% 24% 10% 13% 9% 7% 18%

EL 56% 50% 22% 7% 10% 8% 4% 2% 24%

ES 58% 38% 16% 5% 15% 11% 6% 2% 21%

FR 46% 46% 25% 21% 13% 23% 7% 6% 16%

IT 49% 33% 14% 16% 10% 5% 6% 5% 20%

CY 67% 55% 20% 13% 3% 8% 6% 6% 19%

LV 61% 8% 11% 23% 12% 4% 6% 4% 22%

LT 62% 10% 12% 30% 14% 4% 8% 6% 18%

LU 62% 57% 30% 26% 30% 25% 13% 13% 8%

HU 65% 42% 13% 25% 12% 5% 4% 1% 11%

MT 87% 68% 15% 6% 15% 11% 19% 7% 3%

NL 46% 46% 20% 18% 16% 13% 9% 7% 16%

AT 50% 40% 25% 18% 18% 13% 10% 6% 18%

PL 65% 30% 9% 20% 9% 5% 6% 5% 15%

PT 76% 33% 11% 16% 4% 4% 5% 2% 12%

RO 54% 33% 9% 28% 10% 3% 6% 2% 23%

SI 70% 53% 22% 35% 15% 17% 10% 10% 10%

SK 45% 42% 11% 37% 7% 4% 8% 6% 18%

FI 53% 31% 24% 16% 16% 10% 4% 7% 19%

SE 63% 32% 26% 15% 29% 16% 13% 14% 10%

UK 50% 50% 24% 25% 21% 14% 10% 9% 16%

QA16 During the past year, have you done any of the  following to save energy?
- MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE -

Highest percentage per country
Highest percentage by item

Lowest percentage per country

Lowest percentage by item



Sociodemografska analiza 

 

Analiza rezultatov te raziskave razkriva številne sociodemografske razlike:  
 

- Razlike med spoloma so neznatne, čeprav je uporabo razsvetljave in 

električnih gospodinjskih aparatov, pa tudi ogrevanja in/ali klimatizacije z 

namenom varčevanja z energijo zmanjšalo nekoliko več žensk kot moških. 

Vendar pa so bili moški številnejši pri spreminjanju svojih potovalnih 

navad, še zlasti kar zadeva uporabo njihovega avtomobila.  
 

- Starost vprašanih ima večji vpliv na rezultate: najmlajši anketiranci 

so kljub temu, da imajo pri okoljski osveščenosti pogosto vodilno vlogo, 

svoje navade najmanj spremenili, medtem ko so se ukrepov za 

zmanjšanje svoje porabe energije najpogosteje lotili anketiranci iz 

starostne skupine med 40. in 54. letom.  
 

- Razlike v izobrazbi imajo relativno majhen vpliv: opažamo samo, da 

so anketiranci, ki so šolanje opustili najbolj zgodaj, najmanj spremenili 

svoje navade glede prevoza.  
 

- Anketiranci, ki imajo največ finančnih težav, so varčevali največ, in 

sicer tako z zmanjšanjem uporabe razsvetljave in električnih gospodinjskih 

aparatov kot z zmanjšanjem uporabe ogrevanja in/ali klimatizacije. To je 

dokaj logično, saj takšno varčevanje z energijo pomeni takojšnje finančne 

prihranke. Vendar pa so ti anketiranci redkeje spremenili svoje potovalne 

navade, morda zato, ker svoje avtomobile uporabljajo v službene namene.  
 

 



Cut down on lighting 
and the use of 

domestic electrical 
appliances

Cut down on 
heating or/ and 
air conditioning

Used your car 
less

Insulated your 
house (walls, 

windows, etc.)

Used public 
transport more

Reduced your 
driving speed

Took initiatives 
to save energy 

at work

Changed your car 
to another one 

which uses less 
fuel

None

EU27 55% 43% 19% 19% 14% 12% 7% 6% 17%

Male 53% 41% 21% 20% 13% 14% 7% 7% 18%

Female 57% 44% 17% 18% 14% 10% 7% 6% 16%

15-24 44% 33% 12% 11% 21% 5% 5% 4% 27%

25-39 56% 43% 19% 18% 13% 13% 9% 8% 16%

40-54 58% 46% 21% 21% 12% 15% 11% 7% 15%

55 + 57% 44% 20% 21% 13% 11% 4% 6% 16%

15- 57% 43% 16% 16% 10% 9% 4% 4% 19%

16-19 55% 44% 20% 19% 11% 12% 7% 6% 17%

20+ 57% 46% 24% 24% 17% 16% 11% 9% 13%

Still studying 46% 32% 10% 11% 26% 5% 5% 3% 26%

Most of the time 58% 47% 15% 15% 12% 10% 4% 4% 19%

From time to time 55% 43% 17% 16% 13% 10% 6% 5% 18%

Almost never 55% 43% 21% 21% 14% 13% 8% 8% 16%

Difficulties paying bills

QA16 During the past year, have you done any of the  following to save energy?
- MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE -

Gender

Age

Education (End of)



 

1.2 Ukrepi za znižanje računov za energijo [QA18]6 
 

- Za najučinkovitejši način za znižanje računov za energijo velja 

vsesplošna vgradnja pametnih merilnikov energije. -  

 

Evropejce smo povprašali tudi, kateri ukrepi, poleg njihovih individualnih, bi po 

njihovem mnenju najbolj učinkovito znižali njihove račune za energijo. Izmed 

štirih ukrepov, ki jih je priporočil Evropski parlament, so morali izbrati dva, za 

katera menijo, da bi pripomogla k znižanju njihovih računov za energijo.  
 

 
 

Skoraj polovica Evropejcev (47 %) meni, da je najboljši način za znižanje računov 

za energijo vsesplošna vgradnja pametnih merilnikov energije. Štirje 

anketiranci od desetih so se odločili za davčne olajšave za porabnike, ki 

izboljšajo energetsko učinkovitost svojega gospodinjstva (40 %), več kot 

tretjina pa jih meni, da bi k znižanju njihovih računov za energijo pripomogla 

konkurenca med ponudniki energije (36 %). Le nekaj več kot četrtina 

Evropejcev meni, da bi k znižanju računov pripomoglo to, da bi bili slednji 

preprostejši in lažje razumljivi (23 %).  
 

 

                                                 
6 QA18 Katera dva od naslednjih ukrepov bi po vašem mnenju vam kot porabniku energije omogočila, 
da bi znižali svoje račune za energijo? 
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Razlike med državami članicami 

 

Analiza rezultatov po datumu pristopa k Evropski uniji razkriva nekaj 

razlik. Anketiranci v državah, ki so se EU priključile pred letom 2004, so večkrat 

kot tisti iz držav članic, ki so se EU priključile kasneje, omenili vsesplošno 

vgradnjo pametnih merilnikov energije in davčne olajšave (49 % in 41 % v 

primerjavi z 42 % in 35 %). Anketiranci v državah, ki so se EU priključile v letih 

2004/2007, pa so večkrat omenili konkurenco med ponudniki energije (40 % 

v primerjavi s 34 %), katero uvrščajo na drugo mesto med ukrepi, ki naj bi znižali 

njihove račune za energijo.  
 

Sicer pa so odgovori na to vprašanje precej mešani in se razlikujejo od 

države do države. Vendar pa precejšen odstotek anketirancev vse štiri 

predlagane ukrepe podpira. Podrobneje:  
 

- Štirinajst držav članic od vseh ukrepov najbolj podpira vsesplošno 

vgradnjo pametnih merilnikov energije, ki bi gospodinjstvom 

omogočili uporabo energije v času, ko je le-ta cenejša, ter uravnavanje 

porabe slednje: najpogosteje so ta ukrep omenili v Italiji, na Švedskem, 

Danskem, v Avstriji, na Portugalskem, v Češki republiki, na Irskem, v 

Grčiji, na Madžarskem, v Združenem kraljestvu, Estoniji (enak odstotek 

kot pri konkurenci med ponudniki energije) ter na Poljskem in v Španiji. 

Na Cipru, v Sloveniji in na Nizozemskem ta predlog sicer ni bil 

najpogosteje omenjen, vendar pa ga je navedlo več kot 50 % 

anketirancev.  
 

- V sedmih državah so bile najpogosteje omenjene davčne olajšave za 

porabnike, ki izboljšajo učinkovitost svojih gospodinjstev (in s tem 

omejijo nepotrebno porabo energije): na Cipru, Nizozemskem, Malti, v 

Sloveniji, na Finskem ter v Luksemburgu in Franciji.  
 

- V drugih sedmih državah članicah pa menijo, da bi bila najboljši način za 

znižanje računov za energijo konkurenca med ponudniki energije. Te 

države so: Slovaška, Litva, Latvija, Nemčija, Romunija, Belgija in Estonija 

(enak odstotek kot pri vsesplošni vgradnji pametnih merilnikov energije).  
 

- V Bolgariji imajo očitno težave z nepreglednostjo računov za energijo, saj 

je največ anketirancev, 45 %, odgovorilo, da bi k znižanju njihovih 

računov za energijo pripomogli preprostejši in lažje razumljivi računi. 

V 24 državah članicah od 27 je bil ta ukrep uvrščen na zadnje mesto. 

Poleg Bolgarije ga na zadnje mesto nista uvrstili samo še Avstrija in 

Združeno kraljestvo.  
 



Widespread installation of “smart” energy 
meters in each household

Tax breaks for consumers who improve the 
energy efficiency of their household

Creating the conditions for different energy 
providers to compete 

Making energy bills simpler and easier to 
understand

EU27 47% 40% 36% 23%

PRE-2004 49% 41% 34% 23%

POST-2004/07 42% 35% 40% 24%

BE 46% 40% 42% 32%

BG 41% 29% 42% 45%

CZ 51% 36% 41% 21%

DK 58% 55% 29% 27%

DE 47% 39% 49% 28%

EE 42% 27% 42% 21%

IE 49% 42% 36% 21%

EL 48% 41% 46% 27%

ES 40% 36% 36% 26%

FR 49% 53% 33% 14%

IT 59% 34% 29% 17%

CY 57% 64% 37% 19%

LV 33% 43% 52% 11%

LT 36% 37% 54% 16%

LU 47% 54% 32% 11%

HU 48% 43% 33% 23%

MT 37% 59% 36% 23%

NL 52% 59% 20% 18%

AT 54% 46% 29% 33%

PL 41% 34% 36% 22%

PT 52% 22% 42% 15%

RO 37% 32% 44% 24%

SI 54% 57% 35% 20%

SK 46% 30% 55% 19%

FI 45% 56% 39% 19%
SE 59% 51% 37% 20%
UK 44% 39% 20% 27%

Highest percentage per country
Highest percentage by item

Lowest percentage per country

Lowest percentage by item

QA18 According to you as an energy consumer, which two of the following measures would allow you to de crease your energy bills?
- MAX. 2 ANSWERS -



Sociodemografska analiza 

 

Sociodemografska analiza rezultatov podaja natančnejšo razlago razlik med 

kategorijami prebivalstva. 

 

- Moški nekoliko pogosteje kot ženske menijo, da bi k znižanju 

računov za energijo pripomogle davčne olajšave in konkurenca 

med ponudniki energije. Na splošno pa je v odgovorih zaznati malo 

razlik med spoloma.  
 

- Čeprav ima starost prav tako relativno omejen vpliv, pa je vseeno 

opaziti nekaj razlik: starejši ljudje redkeje od povprečja menijo, da bi 

vsesplošna vgradnja pametnih merilnikov energije, davčne olajšave in 

konkurenca med ponudniki energije znižale njihove račune za energijo. 

Pogosteje pa menijo, da bi k temu pripomogla poenostavitev računov: 

videti je, da imajo v primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami večje 

težave z razumevanjem svojih računov za energijo.  
 

- Raven izobrazbe ima na rezultate večji vpliv: enako kot starejši 

ljudje, tudi ljudje z najnižjo izobrazbo nekatere predloge omenjajo 

redkeje, z izjemo poenostavitve računov za energijo, ki jo omenjajo 

pogosteje.  
 

- K razlikam prispevajo tudi finančne težave, zlasti kar zadeva davčne 

olajšave za porabnike, ki izboljšajo energetsko učinkovitost svojega 

gospodinjstva: ta predlog je omenilo 43 % ljudi, ki imajo večino časa 

težave s plačevanjem računov, v primerjavi z 32 % tistih, ki teh težav 

skorajda nimajo.  
 

Widespread installation of “smart” 
energy meters in each household

Tax breaks for consumers 
who improve the energy 

efficiency of their household

Creating the conditions for 
different energy providers 

to compete 

Making energy bills 
simpler and easier to 

understand

EU27 47% 40% 36% 23%

Male 47% 42% 37% 22%

Female 48% 38% 34% 24%

15-24 48% 38% 35% 20%

25-39 50% 43% 38% 20%

40-54 50% 42% 37% 22%

55 + 43% 36% 33% 27%

15- 42% 33% 32% 28%

16-19 48% 39% 37% 24%

20+ 51% 47% 37% 18%

Still studying 48% 39% 36% 19%

QA18 According to you as an energy consumer, which two of the following measures would allow you to de crease your energy bills?
- MAX. 2 ANSWERS -

Age

Education (End of)

Gender
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2. VPLIV TARIF ZA ENERGIJO NA BOJ PROTI 

REVŠČINI IN IZKLJUČENOSTI 
 

Več raziskav Eurobarometra, ki so bile izvedene po naročilu Evropskega 

parlamenta, je pokazalo, da je boj proti revščini in socialni izključenosti po 

mnenju Evropejcev daleč najpomembnejše vprašanje, ki bi ga ta institucija 

morala obravnavati7; zanimivo bi bilo videti, ali slednji menijo, da bi energetsko-

tarifni ukrepi lahko imeli pozitiven učinek. 
 

Zato smo Evropejce povprašali za njihovo mnenje o tem vprašanju. Najprej smo 

jih spomnili, da je tveganju revščine in izključenosti trenutno izpostavljenih 116 

milijonov evropskih državljanov8.  
 

- Velika večina Evropejcev meni, da bi posebni energetsko-tarifni ukrepi 

lahko prispevali k boju proti revščini in izključenosti. -  

 

Da bi posebna politika tarif za energijo lahko pripomogla k preprečevanju 

revščine in izključenosti ogroženih ljudi, meni več kot šest Evropejcev od desetih 

(62 %, vključno s 24 %, ki so v to trdno prepričani in so odgovorili z „Da, 

zagotovo“).  
 

Vseeno pa je nezanemarljiva manjšina Evropejcev bolj skeptična: skoraj tretjina 

anketirancev namreč meni, da prilagoditev tarif za energijo revščine in izključitve 

ogroženih ljudi ne bi preprečila (32 %). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Glej zlasti: Evropejci in kriza: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=SL&refreshCache=yes&p
ageRank=4&id=40 
8 QA20 116 milijonov evropskih državljanov (t.j. skoraj četrtina celotnega evropskega prebivalstva) je 
v nevarnosti, da bi zapadla v revščino in izključitev. Ali menite, da bi posebni energetsko-tarifni ukrepi 
lahko prispevali k preprečevanju, da bi ti ljudje zapadli v revščino in izključitev?  
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Razlike med državami članicami 

 

Pri tem vprašanju so razlike med državami članicami veliko izrazitejše. 

Analiza rezultatov po skupinah držav razkriva precej opazne razlike: tako je v 

državah evroobmočja sicer večina anketirancev (58 %) prepričana, da bi 

posebni energetsko-tarifni ukrepi lahko pripomogli k preprečitvi revščine in 

izključitve najbolj ogroženih ljudi, vendar pa je tudi manjšina, ki v to dvomi, 

dokaj močna (38 %). V državah izven evroobmočja so mnenja veliko jasneje 

razdeljena (da bi energetsko-tarifni ukrepi ogrožene ljudi lahko obvarovali, meni 

67 % anketirancev, medtem ko se jih s tem ne strinja 25 %). V državah članicah 

se odgovori na to vprašanje razlikujejo: 
 

- Delež anketirancev, ki menijo, da bi posebna tarifna politika lahko 

preprečila revščino in izključitev nekaterih ljudi, znaša od 83 % na Malti do 

36 % na Danskem. Čeprav je razpon odgovorov dokaj širok, se večina 

anketirancev s predlogom strinja. 
 



 18 

- V 23 državah članicah od 27 večina anketirancev meni, da bi nižje cene 

energije lahko pozitivno vplivale na boj proti revščini in izključenosti. 

Samo štiri države ne sledijo temu splošnemu trendu: Danska (50 % 

nikalnih odgovorov), Finska (52 %), Nemčija (54 %) in Nizozemska (56 

%). Zemljepisna lega, razen pri treh nordijskih državah, ki so vse med 

najbolj skeptičnimi glede pozitivnega učinka posebne energijske tarife na 

boj proti revščini in izključenosti, pri tem vprašanju nima pravega vpliva: v 

državah Beneluksa, na primer, se odgovori med seboj relativno razlikujejo, 

kar velja tudi za odgovore v baltskih državah.  
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Zanimivo je, da dejansko bogastvo držav, izmerjeno v BDP, očitno ne vpliva na 

rezultate: BDP na prebivalca na rezultat skoraj ne vpliva. Na Malti, kjer je v to, da 

bi posebni energetsko-tarifni ukrepi lahko vplivali na boj proti revščini in socialni 

izključenosti, prepričanih največ anketirancev (83 %), je BDP na prebivalca pod 

evropskim povprečjem. V drugouvrščenem Združenem kraljestvu (78 %) je BDP 

na prebivalca nad evropskim povprečjem. Podobno je na drugem koncu lestvice: 

med državami, ki so najmanj prepričane v učinkovitost posebne energijske tarife, 

sta tudi Nizozemska (41 %), ki ima visok BDP na prebivalca (četrtega najvišjega 

v Evropski uniji), in Estonija (51 %), ki je po BDP na prebivalca na 22. mestu v 

EU. Možno je torej, da na rezultate tega vprašanja bolj vplivajo sedanje tarife za 

energijo v različnih državah.  
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*Rezultati BDP na prebivalca: Eurostat 2008 
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Sociodemografska analiza 

 

Pri tem vprašanju so sociodemografske razlike dokaj neizrazite: v 

vseh kategorijah precejšnja večina anketirancev meni, da bi posebna 

energijska tarifa lahko prispevala k preprečevanju revščine in socialne 

izključenosti ogroženih ljudi.  
 

- Kljub temu pa se zdi, da življenjski standard anketirancev vpliva 

na odgovore slednjih. Tisti, ki svoje račune večino časa s težavo 

plačujejo in bi jim takšna energijska tarifa lahko najbolj neposredno 

koristila, so najbolj prepričani v to, da bi te vrste ukrep lahko pripomogel k 

preprečitvi revščine in socialne izključenosti ogroženih ljudi. Anketiranci, ki 

konec meseca s plačevanjem računov skoraj nikoli nimajo težav, pa so v 

tak učinek teh tarif prepričani nekoliko redkeje od povprečja.  
 

Total 'Yes' Total 'No' Don't know

EU27 62% 32% 6%

Most of the time 67% 26% 7%

From time to time 65% 30% 5%

Almost never 59% 36% 5%

QA20 Do you think that specific energy tariff measures could contribute to
avoiding these people falling into poverty and excl usion?

Difficulties paying bills
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3. MNENJA EVROPEJCEV O SKUPNI ENERGETSKI 

POLITIKI 
 

3.1 Cilj EU 

 

- Velika večina Evropejcev se strinja, da bi cilj znižanja porabe energije 

za 20 % do leta 2020 moral biti obvezen za vse države članice EU.-  
 

Več kot osem Evropejcev od desetih izraža željo, da bi cilj 20-odstotnega 

zmanjšanja porabe energije do leta 2020, ki so si ga zadale Evropska unija in 

njene države članice9 , postal obvezen za vseh 27 držav članic EU. Podrobna 

analiza odgovorov kaže, da je temu, da ta cilj postane obvezen, močno 

naklonjena skoraj polovica Evropejcev: kar 48 % jih je odgovorilo z „Da, 

zagotovo“ v primerjavi s 33 %, ki so odgovorili z „Da, verjetno“. Da se s tem, da 

bi ta cilj postal obvezen za vse države EU, ne strinjajo, je izjavilo samo 14 % 

anketirancev (10 % odgovorov „Ne, verjetno ne“ in 4 % odgovorov „Ne, zagotovo 

ne“).  
 

 

                                                 
9 QA17 EU in njene države članice so si zastavile cilj, da bodo znižale porabo energije za 20% do leta 
2020. Da bi to dosegli, ali menite, da bi moral biti ta cilj obvezen v vseh državah članicah?  
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Razlike med državami članicami 

 

Razlik med državami članicami je relativno malo: v vseh državah je vsaj 

sedem anketirancev od desetih prepričanih, da bi cilj zmanjšanja porabe 

energije moral postati obvezen za vse države članice. Prisotne pa so razlike v 

trdnosti podpore temu predlogu. Eden od razločevalnih dejavnikov je datum 

pristopa k Evropski uniji: v državah, ki so pristopile pred letom 2004, je v to, da 

bi vse države članice obvezno morale upoštevati cilj 20-odstotnega prihranka 

energije, ki so ga določile EU in države članice, trdno prepričana več kot polovica 

anketirancev (51 % odgovorov „Da, zagotovo“ in 30 % odgovorov „Da, 

verjetno“). V državah, ki so pristopile v letih 2004/2007, so anketiranci v to manj 

prepričani; z „Da, zagotovo“ jih je odgovorilo 37 %, z „Da, verjetno“ pa 42 %. Še 

večje so razlike med državami članicami: 
 

- Delež odgovorov „Da, zagotovo“ se od ene države do druge močno 

razlikuje. Da bi cilj 20-odstotnega zmanjšanja porabe energije do leta 

2020 moral biti obvezen za vse države EU, je prepričanih vsaj šest 

anketirancev od desetih na Švedskem (60 % odgovorov „Da, zagotovo“), 

v Sloveniji (63 %), Belgiji (64 %), Franciji (65 %), na Cipru (66 %) in, v 

največji meri, v Luksemburgu (74 %).  
 

- V Avstriji (32 %), na Irskem (29 %), Portugalskem (28 %) in v Češki 

republiki (26 %) je v to tako trdno prepričana le tretjina anketirancev ali 

manj. Kljub razlikam v odločnosti podpore pa nedvomno drži dejstvo, da je 

v to, da bi bilo v spoštovanje cilja zmanjšanja porabe energije do leta 

2020 treba primorati vse države, prepričana velika večina anketirancev.  
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Sociodemografska analiza 

 

Sociodemografska analiza razkriva le malo razlik: v vseh kategorijah velika večina 

anketirancev meni, da bi cilj 20-odstotnega zmanjšanja porabe energije do leta 

2020 moral biti obvezen za vse države članice EU.  
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3.2 Glavne prednosti povezanega evropskega energetskega 

omrežja [QA19]10 

 

- Glavna prednost povezanega energetskega omrežja bi bilo znižanje 

stroškov energije. - 

 

Pri vprašanju o potencialnih prednostih vzpostavitve povezanega evropskega 

energetskega omrežja smo Evropejce prosili, naj najprej navedejo glavno 

prednost takšnega omrežja („prvič“, en možen odgovor), nato pa še vse ostale 

(„in drugič“, možnih več odgovorov). Naša analiza torej temelji tako na prvem 

odgovoru kot na skupku več podanih odgovorov.  
 

Ena od možnosti precej ostro izstopa kot glavna prednost povezanega 

evropskega energetskega omrežja (odgovor, „prvič“): znižanje stroškov 

energije je kot glavno prednost, in z veliko prednostjo pred ostalimi, omenila več 

kot tretjina anketirancev (36 %). Na drugem mestu je boljša uporaba različnih 

vrst energije, posebej uporaba obnovljivih virov, ki jo je omenila petina 

anketirancev (20 %), sledijo pa ji varnejša dobava energije (16 %), večja 

sposobnost pogajanja z ostalimi državami ali skupinami držav (10 %) in, na 

zadnjem mestu, večja solidarnost med državami članicami EU (8 %).  
 

 
 

Ta vrstni red ostane nespremenjen tudi po upoštevanju vseh odgovorov 

(odgovori „prvič“ in „in drugič“). Skoraj šest anketirancev od desetih je znižanje 

stroškov energije (59 %) in drugouvrščeno boljšo uporabo različnih vrst energije, 

kot so obnovljivi viri (47 %), omenilo kot glavni prednosti povezanega 

evropskega energetskega omrežja. Nekaj več kot tretjina anketirancev je omenila 

                                                 
10 QA19 Zaradi obstoja 27 državnih omrežij EU nima povezanega energetskega omrežja. Katere bi bile 
po vašem mnenju glavne prednosti uveljavitve tovrstnega omrežja? Prvič? (EN MOŽEN ODGOVOR) In 
drugič? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV) 
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varnejšo dobavo energije, 28 % pa jih je omenilo večjo sposobnost pogajanja EU 

o glavnih pogodbah z državami zunaj njenih meja. Da bi povezano evropsko 

energetsko omrežje vodilo k večji solidarnosti med državami članicami, meni 

četrtina Evropejcev.  
 

Delež odgovorov „Ne vem“ na to vprašanje je relativno majhen (9 %), kar najbrž 

priča o prepričanosti anketirancev v prednosti, ki bi jih prineslo povezano 

evropsko energetsko omrežje.  

 
 

Razlike med državami članicami 

 

 

Delež odgovorov se razlikuje od ene države članice do druge, v skoraj vseh pa je 

znižanje stroškov energije prvi navedeni odgovor. 

 

- Znižanje stroškov energije velja za glavno prednost vzpostavitve 

povezanega evropskega energetskega omrežja v 21 državah članicah. V 

Sloveniji se je za to možnost odločilo enako število anketirancev kot za 

boljšo uporabo obnovljivih virov energije (58 % v obeh primerih).  
 

- V šestih državah pa so anketiranci kot glavno prednost omenili boljšo 

uporabo različnih vrst energije, zlasti obnovljivih virov: na Danskem 

(66 %), Švedskem (63 %), v Avstriji (59 %), Nemčiji (54 %) ter na 

Nizozemskem (51 %) in Finskem (45 %). Te države so glede vprašanja 

obnovljivih virov energije tradicionalno najbolj osveščene .11  
 

- Vsaj polovica anketirancev v Avstriji (54 %) in Grčiji (50 %) meni, da bi 

povezano evropsko energetsko omrežje prispevalo k varnejši dobavi 

energije. Ta možnost je bila zelo pogosto omenjena tudi v Nemčiji (49 

%), Bolgariji (48 %) in na Malti (47 %).  
 

                                                 
11 Glej zlasti Eurobarometer 74.2.4: prednosti, kar zadeva energijo: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_eu20_en.pdf 
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- Da bi povezano evropsko energetsko omrežje pripomoglo k večji 

solidarnosti med državami članicami, najpogosteje menijo anketiranci 

na Cipru (41 %) in v Franciji (40 %). Anketiranci v Sloveniji (40 %) in 

Nemčiji (39 %) pa so najbolj prepričani, da bi takšno omrežje okrepilo 

zmožnost EU za pogajanje o pomembnih pogodbah.  
 

Decrease in 
energy costs

Better use of varying 
types of energy, 

particularly use of 
renewables

Safer delivery of 
energy

Greater capacity for the EU to 
negotiate major contracts with 

countries outside its borders or 
with regional networks as the 

Mediterranean or Baltic 
networks

Increased 
solidarity among 
the EU Member 

States

EU27 59% 47% 35% 28% 25%

BE 69% 43% 24% 31% 38%

BG 51% 44% 48% 24% 26%

CZ 65% 57% 28% 29% 26%

DK 43% 66% 29% 34% 23%

DE 51% 54% 49% 39% 31%

EE 48% 38% 34% 23% 18%

IE 72% 55% 33% 32% 24%

EL 71% 54% 50% 32% 27%

ES 66% 46% 42% 21% 20%

FR 50% 45% 18% 29% 40%

IT 70% 51% 37% 26% 20%

CY 75% 62% 45% 22% 41%

LV 58% 33% 39% 19% 24%

LT 52% 37% 42% 19% 23%

LU 49% 45% 24% 31% 28%

HU 73% 51% 35% 28% 18%

MT 55% 35% 47% 31% 19%

NL 50% 51% 26% 32% 24%

AT 56% 59% 54% 37% 38%

PL 62% 40% 41% 19% 22%

PT 72% 47% 34% 15% 26%

RO 70% 44% 37% 25% 28%

SI 58% 58% 31% 40% 33%

SK 67% 52% 41% 25% 23%

FI 39% 45% 38% 28% 16%

SE 34% 63% 31% 32% 24%

UK 55% 36% 27% 23% 12%

QA19T Main advantages of putting in place a EU inte grated energy network

Highest percentage per country
Highest percentage by item

Lowest percentage per country

Lowest percentage by item  
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Sociodemografska analiza 

 

Sociodemografska analiza razkriva sicer številne, a majhne razlike.  
 

- Najbolj izobraženi anketiranci nekoliko pogosteje menijo, da bi 

vzpostavitev povezanega evropskega energetskega omrežja prispevala k 

boljši uporabi obnovljivih virov energije; tisti, ki so šolanje opustili najbolj 

zgodaj, pa, nasprotno, najpogosteje omenjajo znižanje stroškov energije 

in varnejšo dobavo energije.  
- Tisti, ki imajo pogosto težave s plačevanjem svojih računov, večkrat 

omenjajo znižanje stroškov energije kot tisti, ki teh težav nimajo skoraj 

nikoli. Morda zato, ker upajo, da bi povezano evropsko energetsko 

omrežje imelo tak učinek.  
 

Decrease in 
energy costs

Better use of varying 
types of energy, 

particularly use of 
renewables

Safer delivery of 
energy

Greater capacity for the EU to 
negotiate major contracts with 
countries outside its borders or 
with regional networks as the 

Mediterranean or Baltic 
networks

Increased 
solidarity among 
the EU Member 

States

EU27 59% 47% 35% 28% 25%

15- 64% 40% 38% 21% 22%

16-19 61% 47% 37% 28% 25%

20+ 53% 52% 32% 34% 27%

Still studying 55% 52% 33% 26% 25%

Most of the time 65% 45% 37% 23% 23%

From time to time 66% 48% 37% 26% 24%

Almost never 55% 47% 35% 30% 26%

Difficulties paying bills

QA19T  Main advantages of putting in place a EU int egrated energy network

Education (End of)
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3.3 Vzpostavitev Evropske skupnosti za energijo [QA21]12 
 

- Vzpostavitev Evropske skupnosti za energijo bi Evropski uniji zagotovila 

močnejši glas na mednarodnem prizorišču. - 

 

Tako kot v prednosti vzpostavitve povezanega evropskega energetskega omrežja, 

so Evropejci trdno prepričani tudi v to, da bo vzpostavitev Evropske skupnosti za 

energijo EU dala vidnejšo vlogo na mednarodnem prizorišču, kar zadeva 

energetska vprašanja. Prednosti mednarodnega vpliva na energetska vprašanja, 

ki bi ga Evropska unija pridobila z vzpostavitvijo Evropske skupnosti za energijo, 

se zaveda več kot tri četrtine Evropejcev (78 %, kar vključuje 27 % tistih, ki so 

izbrali odgovor „Se popolnoma strinjam“). S trditvijo se ne strinja le majhen delež 

anketirancev (13 %), 9 % pa jih ni izrazilo svojega mnenja. 
 

 
 

                                                 
12 QA21 Evropski parlament bi rad vzpostavil Evropsko skupnost za energijo. V tem primeru mi, 
prosim, povejte, do kakšne mere se strinjate ali ne strinjate z naslednjo trditvijo: vzpostavitev 
Evropske skupnosti za energijo bi, med drugim, omogočila EU, da bi imela močnejši glas na 
mednarodnem prizorišču v zvezi z energetskimi vprašanji. 
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Razlike med državami članicami 

 

Pri tem vprašanju je razlik relativno malo: v vseh državah članicah se velika 

večina strinja, da bi vzpostavitev Evropske skupnosti za energijo EU omogočila, 

da bi imela v zvezi z energetskimi vprašanji več glasu na mednarodnem 

prizorišču. 
 

Vzpostavitev takšne skupnosti uživa najširšo podporo v Belgiji in Grčiji (89 % v 

obeh državah) ter na Malti (88 %) in Cipru (84 %). Nekoliko manj to trditev 

podpirajo anketiranci v Združenem kraljestvu, na Portugalskem, v Latviji in 

Estoniji (po 73 % v vseh štirih državah), pa tudi v Romuniji in Češki republiki (po 

72 %).  
 

Če se osredotočimo na odgovore „Se popolnoma strinjam“, opazimo, da Ciper z 

nekaj manj kot dvema tretjinama anketirancev (64 %), ki trditev odločno 

podpirajo, odstopa od ostale Evrope. Ciprskim anketirancem z nekaj zaostanka 

sledijo malteški (46 %) in belgijski (41 %). 
 

Nasprotno pa tisti, ki se s trditvijo odločno ne strinjajo, ostajajo v veliki manjšini; 

delež odgovorov „Se sploh ne strinjam“ ni presegel 10 % niti v Združenem 

kraljestvu (9 %).  
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Sociodemografska analiza 

 

Pri tem vprašanju so sociodemografske razlike neznatne: vse kategorije 

anketirancev se strinjajo, da bi vzpostavitev Evropske skupnosti za energijo EU 

dala več glasu na mednarodnem prizorišču, kar zadeva energetska vprašanja. S 

tem se nekoliko nad povprečjem (78 %) strinjajo najbolj izobraženi anketiranci 

(82 %) in vodilni kadri (84 %).  
 

Total 'Agree' Total 'Disagree' Don't know

EU27 78% 13% 9%

15-24 81% 9% 10%

25-39 82% 10% 8%

40-54 79% 14% 7%

55 + 75% 14% 11%

15- 72% 13% 15%

16-19 79% 13% 8%

20+ 82% 13% 5%

Still studying 83% 8% 9%

Self- employed 78% 15% 7%

Managers 84% 12% 4%

Other white collars 81% 12% 7%

Manual workers 80% 12% 8%

House persons 73% 12% 15%

Unemployed 79% 10% 11%

Retired 73% 15% 12%

Students 83% 8% 9%

Respondent occupation scale

QA21 The European Parliament would like to put in place a Euro pean Community for
energy. In this case, please tell me to what extent you agree o r disagree with the
following statement: Establishing a European Community fo r energy would, among
other things, allow the EU to have a stronger voice on the inte rnational scene
concerning energy issues.

Age

Education (End of)
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ZAKLJUČEK 
 

Ta raziskava Eurobarometra je potekala v času, ko so energetska vprašanja 

prihajala čedalje bolj v ospredje evropskih razprav. Tudi strategija Evropa 2020 

vključuje številne energetske cilje, zlasti zato, ker si Evropska unija srednjeročno 

prizadeva za zagotovitev neprekinjene fizične razpoložljivosti energetskih 

proizvodov in storitev na trgu po ceni, dostopni vsem evropskim potrošnikom - 

podjetjem in malim potrošnikom. 
 

V nadaljevanju so opisane glavne ugotovitve te raziskave. Najprej velja omeniti, 

da se je delež Evropejcev, ki so se lotili ukrepov varčevanja z energijo, od 

leta 2006 nekoliko povečal. Takrat je to, da v prejšnjem letu niso naredili 

ničesar, da bi varčevali z energijo, spontano navedlo 21 % anketirancev, medtem 

ko je sedaj ta delež padel na 17 %.  
 

Evropejci so pri varčevanju z energijo najbolj naklonjeni ukrepom, ki ne 

zahtevajo dodatnih stroškov: več kot polovica jih je zmanjšala svojo uporabo 

razsvetljave in električnih gospodinjskih aparatov, več kot štirje od desetih pa so 

zmanjšali uporabo ogrevanja in/ali klimatizacije.  
 

Po mnenju Evropejcev je za znižanje računov za energijo učinkovitih več 

ukrepov: skoraj polovica jih je omenila vsesplošno vgradnjo pametnih merilnikov 

energije. Štirje anketiranci od desetih menijo, da bi k znižanju računov za 

energijo pripomogle davčne olajšave za porabnike, ki izboljšajo energetsko 

učinkovitost svojega gospodinjstva, nekaj več kot tretjina jih podpira konkurenco 

med ponudniki energije, nekaj manj kot četrtina pa si želi, da bi bili njihovi računi 

za energijo bolj preprosti.  
 

V Evropski uniji, ki jo še vedno zaznamujeta gospodarska in finančna kriza, 

prevladuje mnenje, da so posebni energetsko-tarifni ukrepi učinkovito 

sredstvo za boj proti revščini in socialni izključenosti. S tem se strinja več kot šest 

Evropejcev od desetih, v 23 državah članicah pa je to večinsko mnenje. Samo v 

nordijskih državah in na Nizozemskem je glede tega večina anketirancev v 

dvomih.  
 

Evropejci so močno naklonjeni skupnim energetskim rešitvam: velika 

večina jih izraža željo, da bi bil cilj zmanjšanja porabe energije za 20 % do leta 

2020 obvezen za vseh 27 držav članic EU. Tega mnenja je velika večina 

anketirancev v vseh državah članicah.  
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Anketiranci vidijo prednosti tudi v oblikovanju povezanega evropskega 

energetskega omrežja: glavna prednost, ki jo omenja skoraj šest anketirancev 

od desetih, je znižanje stroškov energije, sledi pa mu boljša uporaba različnih vrst 

energije, kot so obnovljivi viri, katero omenja skoraj polovica Evropejcev.  
 

Drugačno vrsto prednosti, in sicer z vidika vpliva Evropske unije v svetu, bi po 

mnenju anketirancev prinesla vzpostavitev Evropske skupnosti za 

energijo: več kot tri četrtine Evropejcev meni, da bi vzpostavitev takšne 

skupnosti EU omogočila, da bi na mednarodnem prizorišču imela vidnejšo vlogo 

pri energetskih vprašanjih.  


