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Resolucija Evropskega parlamentao spremembi smernic za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo
(2020/2549(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi 
Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in 
(ES) št. 715/20091,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi 
Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/20102,

– ob upoštevanju stališča Parlamenta v prvi obravnavi, sprejetega 17. aprila 2019, o 
reviziji Uredbe (EU) št. 1316/2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope3 
in svojega poziva k reviziji Uredbe (EU) št. 347/2013 v skladu s sedanjimi podnebnimi 
in energetskimi cilji Evropske unije,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2016/1841 z dne 5. oktobra 2016 o sklenitvi 
Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja, v imenu Evropske unije4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. oktobra 2017 o konferenci OZN o podnebnih 
spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP23)5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Čist planet za 
vse: Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in 
podnebno nevtralno gospodarstvo (COM(2018)0773),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2018 o konferenci OZN o podnebnih 
spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24)6,

– ob upoštevanju zakonodajnega svežnja Čista energija za vse Evropejce,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o konferenci OZN o 
podnebnih spremembah leta 2019 v Madridu, Španija (COP 25)7,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 12. decembra 2019, v katerih je podprl 

1 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.
2 UL L 348, 20.12.2013, str. 129.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0420.
4 UL L 282, 19.10.2016, str. 1.
5 UL C 346, 27.9.2018, str. 70.
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0430.
7 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0079.



RE\1200637SL.docx 3/5 PE647.568v01-00

SL

cilj, da bo EU do leta 2050 postala podnebno nevtralna,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Evropski 
zeleni dogovor (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju člena 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o spremembi smernic za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo (O-000012/2020 – B9-0008/2020),

– ob upoštevanju člena 136(5) in člena 132(2) Poslovnika,

A. ker Uredba (EU) št. 347/2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo 
(uredba TEN-E) določa pravila za pravočasen razvoj in interoperabilnost omrežij TEN-
E, da bi se izpolnili cilji energetske politike Unije;

B. ker uredba TEN-E določa prednostne koridorje in tematska področja v vseevropski 
energetski infrastrukturi ter zagotavlja smernice za izbiro projektov skupnega interesa; 
določa tudi, da lahko projekti skupnega interesa pridobijo finančno podporo iz 
instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in bi imeli koristi od poenostavljenih 
postopkov izdajanja dovoljenj, pa tudi od posebne regulativne obravnave, ki zagotavlja 
dostop do čezmejnih mehanizmov in spodbud za razporeditev stroškov, ter večje 
preglednosti;

C. ker je prvi seznam projektov skupnega interesa, ki je bil določen leta 2013 z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) št. 1391/2013, vključeval 248 projektov skupnega interesa, drugi 
seznam, določen z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/89, je vključeval 195 
projektov skupnega interesa, tretji seznam, določen z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2018/540, pa je vključeval 173 projektov skupnega interesa; ker je Komisija 31. oktobra 
2019 sprejela četrti seznam projektov skupnega interesa, ki vključuje 151 projektov 
skupnega interesa;

D. ker sta se sozakonodajalca v skladu s stališčem Parlamenta iz prve obravnave z dne 
17. aprila 2019 o predlogu uredbe o Instrumentu za povezovanje Evrope za obdobje 
2021–2027 začasno dogovorila, da bi morala Komisija oceniti učinkovitost in skladnost 
politike uredbe TEN-E, kar bi bilo med drugim v skladu z energetskimi in podnebnimi 
cilji Unije za leto 2030, dolgoročno zavezo EU glede razogljičenja in načelom 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“; ker naj bi Parlament in Svet to oceno prejela 
do 31. decembra 2020;

E. ker je bila uredba TEN-E sprejeta pred sprejetjem Pariške pogodbe, ki vsebuje zavezo k 
„izpolnjevanju cilja zadržanja povečanja povprečne svetovne temperature občutno pod 
2 °C nad predindustrijskimi ravnmi in prizadevanju za omejitev porasta temperature na 
1,5 °C nad predindustrijskimi ravnmi“;

F. ker se je od sprejetja uredbe TEN-E leta 2013 politika na področju energetike v Uniji 
zaradi različnih dogodkov, vključno s tehnološkimi inovacijami in strateškimi odnosi na 
področju energije, bistveno spremenila;
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G. ker ima energija osrednjo vlogo pri prehodu na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto 
emisij toplogrednih plinov in so zato potrebna prizadevanja za nadaljnje razogljičenje 
energetskega sistema, da bi lahko Unija dosegla svoje podnebne cilje, obenem pa si je 
treba prizadevati za prehod v drugih sektorjih in se odzvati na povečano povpraševanje 
po električni energiji;

H. ker Unija za doseganje svojih podnebnih in energetskih ciljev ter spodbujanje pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti potrebuje posodobljeno, visoko zmogljivo energetsko 
infrastrukturo, vključno s plinsko infrastrukturo, ki se bo lahko v prihodnje uporabljala 
tudi za prenos in shranjevanje obnovljivih plinov in plinov z nizkimi emisijami ogljika, 
je primerna za prihodnost, stroškovno učinkovita ter lahko zagotavlja zanesljivo oskrbo 
z energijo, vključno z diverzifikacijo poti, virov in dobaviteljev;

I. ker uredba TEN-E opredeljuje prednostne naloge vseevropske energetske infrastrukture, 
ki jih je treba izvesti, če želimo doseči cilje energetske in podnebne politike Unije, pa 
tudi projekte skupnega interesa, ki so potrebni za uresničitev teh prednostnih nalog;

J. ker bi morali prednostni koridorji, prednostna območja in merila za upravičenost 
upoštevati razvoj energetskega sistema ter ostati skladni s prednostnimi nalogami 
politike Unije, zlasti kar zadeva dolgoročne scenarije razogljičenja, konkurenčnost 
evropske industrije, zanesljivost oskrbe ter socialno pravičnost in blaginjo;

K. ker bi bilo treba ustrezno vzpostavitev infrastrukture in politike energetske učinkovitosti 
izvajati ob medsebojnem dopolnjevanju, da bi pripomogli k čim bolj stroškovno 
učinkovitemu doseganju ciljev Unije;

L. ker bi bilo treba pred revizijo uredbe TEN-E izvesti celovit postopek ocenjevanja in 
posvetovanja, pri čemer bi morala prispevati k povezovanju sektorjev in trgov, 
zanesljivosti oskrbe in konkurenci ter upoštevati načelo tehnološke nevtralnosti;

1. je seznanjen z napovedjo v sporočilu o evropskem zelenem dogovoru, da bo sprememba 
smernic za TEN-E izvedena leta 2020;

2. poziva Komisijo, naj pripravi predlog za spremembo smernic TEN-E na podlagi 
temeljite ocene učinka, ki bo upoštevala zlasti energetske in podnebne cilje Unije za 
leto 2030, dolgoročno zavezo Unije za razogljičenje in pet razsežnosti energetske unije, 
pri tem pa ustrezno pozornost nameni prepoznavanju morebitnih vrzeli med 
povpraševanjem po energiji in oskrbi z njo;

3. poudarja, da je cilj smernic TEN-E obravnavati problem manjkajočih povezav v 
evropski infrastrukturi za prenos energije in zagotoviti, da imajo vse regije enako korist 
od visoke ravni medsebojne povezanosti energetskih sistemov in trgov EU, pa tudi od 
zanesljivosti oskrbe z energijo zaradi diverzifikacije virov energije, dobaviteljev in 
dobavnih poti;

4. poudarja, da ima zemeljski plin koristno vlogo pri zmanjševanju emisij toplogrednih 
plinov in izboljšanju kakovosti zraka, zlasti v državah z visoko stopnjo uporabe 
premoga in nafte; poudarja, da bo zemeljski plin pomemben tudi kot prehodno gorivo in 
v primerih nestalne oskrbe z energijo, ko se bo delež obnovljivih virov energije v 
mešanici virov energije povečeval; zato poudarja, da bi moral biti razvoj plinskega 
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omrežja še naprej eden od glavnih ciljev uredbe TEN-E, saj podpira uresničitev 
Pariškega sporazuma ter ambiciozno energetsko in podnebno politiko;

5. poziva Komisijo, naj pri spremembi smernic za TEN-E razmisli o rešitvah za 
shranjevanje energije, vključno z rešitvami, ki vključujejo tehnologijo zajemanja vodika 
in ogljika; ponavlja, da lahko infrastruktura zemeljskega plina z uporabo tehnologij za 
pretvorbo elektrike v plin zagotovi dolgoročno shranjevanje energije iz obnovljivih 
virov, kar bi lahko povečalo prožnost in odpornost energetskih sistemov ter zanesljivost 
oskrbe;

6. poziva Komisijo, naj vključi kazalnike trajnosti v metodologijo za prepoznavanje 
regionalnih potreb in metodologijo za izbiro projektov skupnega interesa;

7. meni, da morajo biti merila za dodelitev statusa projektov skupnega interesa, določena v 
smernicah TEN-E, v skladu z uredbo o instrumentu za povezovanje Evrope, 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti, podnebnimi in energetskimi cilji EU, 
načelom tehnološke nevtralnosti, petimi razsežnostmi energetske unije in ciljem 
cenovne dostopnosti;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu ter vladam in 
parlamentom držav članic.


