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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropski strategiji za povezovanje energetskih sistemov
(2020/2241(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti njenega člena 194,

– ob upoštevanju pariškega podnebnega sporazuma z dne 12. decembra 2015,

– ob upoštevanju cilja Združenih narodov glede trajnostnega razvoja št. 7 „Vsem 
zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov 
energije“,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. novembra 2018 o čistem planetu za vse: 
evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo (COM(2018)0773),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. februarja 2020 o evropski strategiji za 
podatke (COM(2020)0066),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 o novi evropski industrijski 
strategiji (COM(2010)0102),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. julija 2020 o gonilu za podnebno nevtralno 
gospodarstvo: strategija EU za povezovanje energetskega sistema“ (COM(2020)0299),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2020 o valu prenove za Evropo: 
ekologizacija stavb, ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje življenj (COM(2020)0662),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2020 o strategiji EU za zmanjšanje 
emisij metana (COM(2020)0663),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2020 o stanju energetske unije 
(COM(2019)0950),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 14. oktobra 2020 o napredku na področju 
konkurenčnosti sektorja čiste energije (COM(2020)0953),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2020 o napredku na področju 
energijske učinkovitosti (COM(2019)0954),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 14. oktobra 202 o napredku na področju 
energije iz obnovljivih virov (COM(2020)0952),
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– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 14. oktobra 2020 o cenah in stroških energije v 
Evropi (COM(2020)0951),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. junija 2019 o prihodnosti energetskih sistemov 
v energetski uniji, s katerimi naj bi zagotovili energetski prehod ter doseganje 
energetskih in podnebnih ciljev do leta 2030 in pozneje,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 12. decembra 2019,

– ob upoštevanju pobude za vodik, ki jo je avstrijsko predsedstvo Svetu 17. in 18. 
septembra 2018 predstavilo v Linzu,

– ob upoštevanju ob upoštevanju pobude za trajnostno in pametno plinsko infrastrukturo 
za Evropo, ki jo je romunsko predsedstvo Svetu 1. in 2. aprila 2019 predstavilo v 
Bukarešti,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju 
okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne,

– ob upoštevanju Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in 
razveljavitvi Direktive 91/157/EGS,

– 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. 715/2009,

– 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. 67/2010, 
ki je v postopku ponovnega pregleda,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 
junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi 
Direktive 2012/27/EU,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. junija 2019 o notranjem trgu z električno energijo,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju 
za gorivne celice in vodik 2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o podnebnih spremembah – 
evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
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nevtralno gospodarstvo v skladu s Pariškim sporazumom1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in 
okoljskih razmerah2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o konferenci OZN o 
podnebnih spremembah za leto 2019 v Madridu (Španija) (COP 25)3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru4,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0000/2020),

A. ker so Evropski parlament, Svet in Komisija podprli cilj za podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050;

B. ker je Parlament podprl cilj glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 za 
60 %;

C. ker povezovanje energetskega sistema zahteva usklajeno načrtovanje in delovanje vseh 
nosilcev energije in infrastrukture, ki so povezani z vsemi končnimi odjemalci;

D. ker lahko povezovanje energetskih sistemov omogoča varčevanje s stroški za evropske 
organe in evropske državljane na realistični in sprejemljivi ravni;

1. podpira usmeritev, ki jo je Komisija opredelila v svojem sporočilu o strategiji za 
povezovanje energetskih sistemov; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo 
njeno hitro izvajanje v duhu solidarnosti; spodbuja zasebni sektor, naj prispeva k 
njenemu uspešnem izvajanju;

2. meni, da lahko ta strategija prispeva k doseganju podnebnih ciljev EU, hkrati pa 
zagotavlja dostopnost energije in zanesljivost oskrbe z energijo z razvojem 
učinkovitega, povezanega, odpornega, pametnega in razogljičenega sistema;

Zagotovitev optimizacije in razogljičenja energetskih sistemov

3. ponovno izraža podporo načelo energijske učinkovitost na prvem mestu in opozarja, da 
je najbolj trajnostna energija tista, ki se ne porabi;

4. obžaluje nezadosten napredek držav članic, kot je predstavljen v poročilu o napredku na 
področju energijske učinkovitosti; spodbuja Komisijo, naj predlaga ambicioznejše cilje 
ob upoštevanju svojih priporočil v okviru procesa upravljanja energetske unije; v zvezi 
s tem pozdravlja strategijo za val prenove;

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0217.
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0078.
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0079.
4 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
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5. poziva Komisijo, naj razširi načelo energijske učinkovitosti na celotno vrednostno 
verigo in na vse oblike končne uporabe; poudarja potencial krožnosti in ponovne 
uporabe odpadkov, energije in odpadne toplote iz industrijskih procesov, stavb in 
podatkovnih središč; opozarja, da lahko posodobitev toplotnih omrežij pomembno 
vpliva na razogljičenje ogrevanja; poudarja potencial digitalnih orodij za pametno 
upravljanje energije;

6. želi opozoriti, da bodo v okviru energetskega prehoda potrebne letne naložbe v 
infrastrukturo v višini od 520 do 575 milijard EUR; poziva Komisijo, naj oblikuje 
merila za trajnostne naložbe, ki bodo v celoti skladna s podnebnimi cilji in cilji glede 
povezovanja;

7. ponovno poudarja, da je treba vnaprej predvideti potrebe po novi infrastrukturi za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in pretvorbo energije ter izvesti ustrezne predhodne 
ocene, da bi zagotovili njeno optimalno uporabo v podnebno nevtralnem gospodarstvu 
in ekonomsko vzdržnost;

8. poziva Komisijo, naj v okviru ponovnega pregleda Uredbe (EU) št. 347/2013 o 
vseevropski energetski infrastrukturi vključi energetske sisteme v cilje uredbe in 
desetletno načrtovanje razvoja omrežja;

9. poziva k obsežnemu uvajanju obnovljivih in razogljičenih virov energije; spodbuja 
Komisijo, naj predlaga ambicioznejše cilje, da bi povečali delež te energije v 
proizvodnji električne energije, težki industriji, prometu, gradbeništvu, ogrevanju in 
hlajenju;

10. pozdravlja sprejetje evropske strategije za vodik; je prepričan, da lahko vodik, 
proizveden iz obnovljivih in razogljičenih virov, prispeva k zmanjšanju trajnih emisij v 
industrijski proizvodnji in težkem tovornem prometu, ki jih ni mogoče razogljičiti z 
uporabo brezogljične električne energije; želi opomniti, da je treba trenutni način 
proizvodnje vodika;

11. poziva Komisijo, naj obveznost iz Direktive (EU) 2018/2001, v skladu s katero morajo 
države članice izdajati potrdila o izvoru, razširi na nizkoogljične, brezogljične in 
obnovljive vire;

12. poudarja, da je treba spodbuditi raziskave in razvoj tehnologij za zajemanje, 
shranjevanje in ponovno uporabo CO2;

13. poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozno zastavljene cilje za razogljičenje cestnega, 
pomorskega, železniškega in letalskega prometa; pozdravlja napoved Komisije glede 
namestitve milijon polnilnih postaj za električna vozila; poudarja, da je treba prilagoditi 
omrežja za elektrifikacijo evropskega voznega parka;
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Zagotovitev ravnovesja energetskih sistemov

14. ugotavlja, da bo ohranjanje ravnovesja elektroenergetskih omrežij ter upravljanje 
koničnih obremenitev in proizvodnje bolj težavno s čedalje bolj decentralizirano 
mešanico proizvodnje energije iz čedalje bolj obnovljivih virov; želi opomniti, da lahko 
države članice same določajo svojo mešanico virov energije, katere raznolikost je 
bistvena za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe;

15. poudarja, da je treba zmanjšati regulativne ovire, izboljšati dostop do kapitala in še bolj 
podpirati projekte shranjevanja energije vzdolž prenosnih in distribucijskih omrežij ter 
na območjih porabe;

16. poudarja, da je lahko zeleni vodik pomemben za uravnovešenje omrežij z uporabo 
morebitne presežne proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov;

17. poudarja, da je pomembna medsebojna povezanost operaterjev omrežij in njihovo 
sodelovanje; pozdravlja ustanovitev regionalnih koordinacijskih centrov v skladu z 
Uredbo (EU) 2019/943;

18. poziva Komisijo, naj preuči različne možnosti za dodatno spodbujanje razvoja 
evropskega trga, da bo zagotovljena prožnost pri prilagajanju odjema;

19. ugotavlja, da bolj decentraliziran in povezan energetski sistem zahteva boljše 
predvidevanje povpraševanja po energiji, pri tem pa je ključna vloga statističnih in 
meteoroloških podatkov; poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo notranji trg za 
digitalne energetske tehnologije;

Zagotavljanje dostopnosti energije za vse odjemalce

20. poudarja, da je glavni cilj energetske politike EU zagotoviti pravilno delovanje trga; 
poziva Komisijo, naj predlaga potrebne zakonodajne spremembe, da se zagotovijo 
enake pravice za vse potrošnike in neizkrivljeni cenovni signali, ki odražajo dejanske 
stroške energije in njen prispevek k razogljičenju gospodarstva; pozdravlja pobudo za 
ponovni pregled Direktive 2003/96/ES;

21. meni, da je treba porabnike energije spodbujati, naj bodo bolj dejavni; poziva Komisijo, 
naj oceni obstoječe elemente, ki ovirajo lastno porabo energije, zlasti za industrijske 
porabnike;

22. ponovno poudarja, da lahko energetske skupnosti in mikropodjetja omogočijo razvoj 
dostopa do bolj trajnostne energije, zlasti v oddaljenih območjih, na otokih in v najbolj 
oddaljenih regijah;

Zagotavljanje evropskega vodstva na področju tehnologije čiste energije

23. želi opomniti, da je eden od ciljev energetske unije zmanjšati našo odvisnosti od uvoza; 
meni, da lahko k doseganju tega cilja prispevamo z ustvarjanjem sinergij;

24. poudarja, da je treba povečati konkurenčnost evropskih tehnologij in s tem zagotoviti 
avtonomnost EU v energetskem sektorju, ki je strateškega pomena; poziva Komisijo, 
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naj podpira raziskave in inovacije na tem področju z različnimi strukturnimi in 
sektorskimi skladi; opozarja, da ima EU v svetu vodilno vlogo na področju tehnologij 
za satelitske meritve emisij;

25. pozdravlja sprejete pobude za vrednostne verige, ki so strateškega pomena; poziva k 
vzpostavitvi zavezništva na področju razogljičenih energetskih tehnologij; poziva 
Komisijo, naj spodbuja sodelovanje malih in srednjih podjetij v teh zavezništvih, da bi 
bilo vanje vključenih več držav članic;

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

Predgovor

Podnebne spremembe, s katerimi se soočamo, so zlasti v Evropi v veliki meri posledica 
prekomerne uporabe fosilnih goriv od industrijske revolucije dalje. Energetski prehod je zato 
neločljivo povezan s ciljem EU o podnebni nevtralnosti do leta 2050. 

To poročilo je skladno z razpravo zadnjega desetletja o energetskem prehodu EU, ki je temelj 
politike zmanjševanja okoljskega odtisa.

Poročevalec pozdravlja strategijo, ki odraža spremenjen pogled na energetske sisteme po 
ustanovitvi energetske unije. Energetskega prehoda ni več mogoče obravnavati kot skupka 
različnih izzivov, kot so razogljičenje proizvodnje električne energije, zmanjšanje odvisnosti 
od fosilnih goriv ali zmanjšanje povpraševanja v energetsko najintenzivnejših sektorjih. 
Energetski prehod je predviden kot razvoj sistema, ki vsem sektorjem evropskega gospodarstva, 
kot tudi državam članicam, omogoča razogljičenje na podlagi medsebojne sinergije. 
Povezovanje energetskih sistemov je namreč povezovanje več vektorjev. 

Zagotovitev optimizacije in razogljičenja energetskih sistemov

Poročevalec meni, da povezovanje energetskih sistemov temelji na načelih optimizacije in 
krožnosti. Doslej so energetske vrednostne verige od proizvodnje energije do končnega 
uporabnika veljale za linearne. Energetska učinkovitost kot načelo evropske energetske politike 
se je skoraj izključno osredotočala na končne uporabnike.

Tak pristop ne bo dovolj za prizadevanje EU, da bi dosegla ogljično nevtralnost do leta 2050, 
saj ne bomo mogli razogljičiti stalnega ali celo povečanega povpraševanja po energiji (zlasti v 
prometnem sektorju). Zato moramo oceniti, pretehtati in najti način za optimizacijo 
življenjskega cikla energije, od proizvodnje in predelave do ponovne uporabe. 

Povečanje deleža obnovljivih virov energije ne bo samo zmanjšalo ogljičnega odtisa, ampak 
tudi omejilo izgubo energije pri proizvodnji električne energije, saj je faktor primarne energije 
obnovljivih virov energije nižji kot pri fosilnih virih. Naložbe, ki so potrebne za množično 
uporabo obnovljivih virov energije, so precejšnje in nas vodijo do preprostega zaključka: da bi 
bil energetski prehod cenovno dostopen za gospodarstvo EU in njene državljane, je treba 
varčevati z vso energijo, tudi tisto iz obnovljivih virov. 

Strategija Komisije je nadaljnji, a morda preskromen korak k večji učinkovitosti energetskih 
omrežij. Poročevalec meni, da ima optimizacija infrastrukture velik potencial, ki pa je še vedno 
premalo izkoriščen. Vzpostavitev nove, zlasti električne infrastrukture za pretvorbo in 
shranjevanje je treba obravnavati kot celoto, ki ustvarja novo sinergijo med sektorji. Zanimiva 
priložnost je vodik iz brezogljične električne energije, saj ponuja nov, bolj trajnosten vir plinske 
energije, pa tudi nov način shranjevanja in prilagodljivosti.

Novi pristop mora vključevati tudi več krožnosti. Stranske proizvode industrijskih in kmetijskih 
procesov ter organske odpadke je treba obravnavati kot vir energije. Odvečno toploto, ki jo 
oddajajo industrija in podatkovni centri, bi morali znova uporabiti, na primer tako, da bi jo 
shranili ali vrnili v omrežje daljinskega ogrevanja. Med končnimi porabniki energije je treba 
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vzpostaviti nove, horizontalnejše in bolj decentralizirane povezave, da bodo manj odvisni od 
centralnih energetskih omrežij, ki jih je težje razogljičiti. Pristop kot tak neposredno odraža 
industrijsko strategijo EU.

Poročevalec preučuje različne načine za pospešitev razogljičenja v sektorjih, kjer 
povpraševanje po energiji iz različnih razlogov le počasi upada. V nekaterih sektorjih, kot je 
gradbeni, prizadevanja za energetsko učinkovitost še vedno niso zadostna. V prometnem 
sektorju nizkoogljične alternative še niso dovolj privlačne, povpraševanje pa se kljub 
prizadevanjem za multimodalnost in prehod na nove načine prevoza še naprej povečuje. Močna 
svetovna konkurenca in nizke cene ogljika upočasnjujejo tudi naložbe v bolj trajnostne načine 
proizvodnje v sektorju težke industrije. Vse te izzive je treba v celoti upoštevati, saj še vedno 
predstavljajo mrtve kote v strategiji EU o podnebni nevtralnosti.

Zagotovitev ravnovesja energetskih sistemov

Razogljičenje energije je v številnih evropskih regijah že uveljavljeno, kar nam daje dovolj 
perspektive za razumevanje priložnosti in predvidevanje izzivov, ki jih razogljičenje lahko 
predstavlja zlasti za ravnovesje omrežja električne energije. Bolj ko bo naraščalo povpraševanje 
po električni energiji v sektorjih prometa ali ogrevanja, izrazitejše bodo tudi konice v 
povpraševanju po električni energiji. Povezovanje energetskih sistemov lahko pomaga uravnati 
te konice z vedno pogostejšimi prekinitvami proizvodnje električne energije. Pretvorba 
električne energije v vodik ponuja rešitev za shranjevanje presežka med proizvodnimi 
konicami. 

Poleg tega lahko večja prožnost povpraševanja zelo koristi upravljanju energetskih omrežij. 
Prožnost se torej lahko začne na ravni omrežij. Digitalizacija in nove rešitve, ki združujejo 
velike količine podatkov, bosta nepogrešljiva zaveznika za zagotavljanje ravnovesja v realnem 
času. Na ravni proizvodnje je dobrodošel tudi razvoj „digitalnih dvojčkov“ elektrarn. 

Prožnost in odpornost omrežij bosta nedvomno izhajali tudi iz medsebojne povezanosti, zato je 
treba nadaljevati prizadevanja za razvoj takih energetskih povezav. Poročevalec prav tako meni, 
da je ključna vloga prihodnjih regionalnih koordinacijskih centrov in tudi Agencije za 
sodelovanje regulatorjev. 

Digitalne tehnologije in izkoriščanje podatkov nam lahko bolje pomagajo predvideti 
povpraševanje po energiji. Na področju gradbeništva se pojavlja trg za tehnologijo upravljanja 
z energijo, EU pa mora zato pomagati pri odpravljanju ovir. Vse večstranske inovacije, ki 
zmanjšujejo občutljivost energetskih sistemov je treba še naprej spodbujati in podpirati z 
evropskimi sredstvi. 

Zagotavljanje dostopnosti energije za vse odjemalce

Poročevalec se zavzema za načelo dostopnosti, ki izhaja iz dobro delujočih trgov in sprejemljive 
cene za potrošnike. Dostop do energije je odvisen tudi od geografske lege. EU in države članice 
bi morale vsem odjemalcem, tako zasebnim kot podjetjem, zagotoviti dostop do bolj trajnostne 
energije. 

Odjemalci morajo zato postati dejavni v energetskem sistemu tako, da sami proizvajajo energijo 
in zmanjšajo njeno porabo med konicami porabe. Lastna poraba in energetske skupnosti se še 
vedno soočajo z velikimi regulativnimi in finančnimi ovirami, ki jih EU lahko pomaga 
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odpraviti. 

Bolj na splošno je treba evropsko zakonodajo posodobiti, da bo odražala nove ugotovitve. 
Ponovni pregled zakonodaje o električni energiji in energiji iz obnovljivih virov je ključni 
korak, možnosti za lastno porabo zlasti plina pa morajo biti dane vsem odjemalcem in 
industrialcem.

Ta vprašanja so še toliko pomembnejša za bolj izolirana, otoška in najbolj oddaljena območja, 
ki so manj povezana z omrežji in pogosto trpijo zaradi višjih cen energije.

Zagotavljanje konkurenčnosti in evropskega vodstva na področju tehnologije čiste 
energije 

Ker se svet že skoraj eno leto sooča z zdravstveno in gospodarsko krizo brez primere, se zdi, 
da je EU končno pripravljena spregovoriti o potrebi po zagotovitvi strateške avtonomije v 
vrednostnih verigah, ki so še posebej ključne za naše gospodarstvo. Poročevalec meni, da je na 
prvem mestu energija.

EU ima srečo, da ima vodilno vlogo na področju novih energetskih tehnologij. Treba jo je 
ohraniti, saj bo to nujni pogoj za doseganje podnebne nevtralnosti. Razviti moramo inovacijsko, 
raziskovalno in razvojno politiko, ki bo kos našim energetskim ambicijam. 

To se začne z različnimi finančnimi instrumenti EU (strukturnimi in sektorskimi skladi, kot so 
Obzorje Evropa, sklad za inovacije, LIFE ali program InvestEU). Če bodo evropski gospodarski 
deležniki imeli zagotovljeno možnost evropskega financiranja, ki je del strateške avtonomije, 
bodo konkurenčni tudi na svetovnih trgih.

Drug ključni element pri zagotavljanju konkurenčnosti energetskih deležnikov pri njihovem 
prehodu je ovrednotenje obstoječega znanja in izkušenj v današnjem energetskem sektorju. 
Nekatere dejavnosti bodo izginile, treba pa je ohraniti z njimi povezano znanje in izkušnje. To 
velja za poklice v povezovanju omrežij. 

Poročevalec se zahvaljuje vsem, ki so prispevali k temu dokumentu.


