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Uvod 
 
Energetska politika EU kljub precejšnjemu napredku v zadnjih letih in velikemu povečanju števila 
zakonodajnih ukrepov še vedno ni dosegla vseh svojih glavnih ciljev: zagotoviti dostop do energije po 
razumnih in stabilnih cenah, ohraniti konkurenčnost industrije EU, poskrbeti za varno preskrbo z 
energijo za vse Evropejce, kjerkoli živijo, ter spodbujati trajnostno proizvodnjo, prenos, hrambo in 
porabo energije, kar pomeni odločen prehod na nizkoogljično družbo. 
 
Energetska politika je pogosto izredno občutljivo vprašanje izključno nacionalnih interesov in 
nacionalne neodvisnosti. Vendar pa države članice še nikoli niso bile tako močno soodvisne na 
področju energije kot danes, če gledamo s političnega, gospodarskega in tehnološkega vidika. Zastoj 
ali kakršenkoli korak nazaj bi imel daljnosežne negativne posledice. Enostranske odločitve držav 
povečujejo tveganje razhajanj in lahko med drugim povzročijo rast cen ali cenovna nihanja pri 
proizvodnji in porabi energije v celotni regiji. Kot smo nedavno videli, lahko evropske države 
sprejemajo suverene odločitve o dobavi energije, vendar ima to svojo ceno. Zato je treba odpraviti 
razhajanja med nacionalnimi stališči. Danes nobena evropska država ne more svojim državljanom 
sama zajamčiti energije po dostopni ceni. 
 
Potrebujemo nov pristop, ki bo zagotovil tesnejšo evropsko povezanost in solidarnost na področju 
energije. Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) in Notre Europe sta na pobudo slednje 
skupaj pripravila politični predlog za polno razvito Evropsko energetsko skupnost. Oblikovala sta 
naslednje glavne cilje in politične predloge, ki naj jih EU nemudoma začne razvijati. 
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Dokončanje povezanega evropskega notranjega energetskega trga 
 
1. Harmonizacija tržnih pogojev. Še vedno nismo izkoristili vseh možnosti notranjega trga za 

boljšo preskrbo z energijo in dodano vrednost za državljane. Še vedno je možno veliko 
spremeniti na notranjem energetskem trgu z uskladitvijo predpisov o obnovljivih virih 
energije, dodeljevanju prenosne zmogljivosti, trgovanju z električno energijo itd. Operaterji 
morajo imeti znotraj EU enake pogoje za svoje delo. Za naložbam naklonjeno okolje pa so 
potrebni transparentni in konsistentni predpisi.  

 
2. Povezanost trgov z boljšimi medsebojnimi povezavami. Dobava električne energije, ki 

mora biti vedno na voljo, kjer je potrebna, mora biti učinkovita v celotni EU. Zato je treba 
dokončati povezave električnih omrežij, da bi združili energetske trge EU in zagotovili čim 
varnejšo preskrbo z energijo po vsej EU.  

 
3. Skupno načrtovanje omrežij. Ravno v času proračunske varčnosti je treba izbrati najbolj 

racionalne in koherentne rešitve v zvezi z infrastrukturo na nacionalni in evropski ravni. 
Medsebojna povezanost omrežij na podlagi skupnih načrtov bi omogočila prehod z 
nacionalnih na enotni evropski trg. Skupno načrtovanje omrežij mora veljati za celotno 
infrastrukturo, ne samo za čezmejno. 

 
4. Za večjo evropeizacijo mešanic energetskih virov na podlagi regionalnega povezovanja 

energetskih trgov. Države članice z istega območja EU bi lahko postopno združile svoje 
mešanice energetskih virov in infrastrukturo, da bi skupaj izkoriščale različne vire energije, s 
katerimi razpolagajo. Tako bi bili njihova omrežja in trgi medsebojno povezani in usklajeni, 
zaradi česar bi se bolje obranili pred nihanji v proizvodnji in porabi, hkrati pa prispevali k 
zagotavljanju preskrbe z energijo v EU. 

 
5. Prilagoditev politike EU potrebam končnih uporabnikov energije. Za legitimnost EU je 

ključno, da imajo potrošniki resnično korist od njenih pobud, sprejetih skupaj z državami 
članicami. Z ustanovitvijo enotnega evropskega energetskega trga naj bi imeli končni 
uporabniki pri odločanju za ponudnika energije večjo izbiro ter stabilnejše in privlačnejše 
pogoje in cene. Potrošniki bi morali imeti možnost svobodnega odločanja o svojem 
ponudniku energije ne glede na državne meje, med državami članicami pa ne bi smelo biti 
prevelikih razlik v cenah energije in drugih tržnih pogojih. 

 
6. Uveljavljanje in podpiranje pravic potrošnikov.  Potrošniki morajo biti bolje seznanjeni s 

svojimi pravicami, da bodo lahko v celoti izkoristili prednosti enotnega energetskega trga. 
Informacije o tem bi morali prejemati sistematično in neposredno, npr. skupaj z računom za 
energijo. Boj proti energetski revščini je nujen za polno delujočo družbo in bi moral imeti 
prednostno obravnavo. 
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Zagotavljanje zanesljive dobave energije in krepitev položaja EU v primerjavi z njenimi zunanjimi 
partnerji 
 
 

7. Izboljšano uveljavljanje zakonodaje EU v energetskih sporazumih s tretjimi državami, 
ki vplivajo na notranji trg EU.  Če imajo sporazumi o dobavi ali infrastrukturi s tretjimi 
državami posledice za preskrbo z energijo v EU in vplivajo na notranji energetski trg EU, 
mora Evropska komisija zagotoviti, da bodo interna pravila EU veljala tudi za te sporazume s 
tretjimi državami. 

 
8. Za evropski sistem dobave energije. EU je neposredno zainteresirana za okrepitev svojega 

pogajalskega izhodišča v razmerju do mednarodnih dobaviteljev energije. Kadar je 
najučinkovitejši pristop skupno ukrepanje, bi moral Svet Evropsko komisijo pooblastiti za 
pogajanja z zunanjimi dobavitelji in tranzitnimi državami v imenu EU ter preučiti možnost 
oblikovanja skupin za kupovanje fosilnih goriv na ravni EU. Pogajalska moč EU bi bila 
veliko večja od položaja posameznih držav članic. S tem bi se precej izboljšala dobava 
energije državam članicam, ohranili pa bi solidarnost in optimizirali izrabo virov. 

 
9. Medsebojno povezana omrežja in harmonizacija trgov s sosednjimi državami EU. EU bi 

morala zaradi prenosa in tranzita energije spodbujati sočasni razvoj energetskih politik v 
državah vzhodne in južne Evrope. To vključuje razvoj potrebnih medsebojno povezanih 
omrežij in harmonizacijo trgov. Ti elementi skupne energetske politike morajo biti v skladu z 
načeli EU (z vidika zanesljivosti oskrbe, tržnih pogojev, transparentnosti, vzajemnosti, 
trajnostnega razvoja, energetske učinkovitosti itd.) in socialno-ekonomskimi potrebami na teh 
območjih. 

 
10. Spodbujanje potenciala Unije za Sredozemlje in vzhodnega partnerstva pri sodelovanju 

na področju energije. EU bi si morala prizadevati za dejavno sodelovanje z Unijo za 
Sredozemlje in vzhodnim partnerstvom, da bi svojim sosednjim državam pomagala pri 
proizvodnji, uporabi in izvozu energije iz trajnostnih virov ter pripravi ustreznega 
zakonodajnega okvira. Dejstvo, da želi Evropa zagotoviti svojo oskrbo z energijo, bi lahko 
tem državam pomagalo pri zadovoljevanju lastnih potreb po energiji in financiranju lastnih 
naložb. 

 
11. Podpora državam v razvoju. EU mora pomagati državam v razvoju pri naložbah v njihovo 

energetsko infrastrukturo, zlasti v zvezi z obnovljivimi viri energije, da bi omogočili 
trajnostno gospodarsko rast. Treba je tudi vzpostaviti tržne pogoje, ki spodbujajo notranje 
naložbe in trgovino, hkrati pa zagotavljajo dostop do energije najrevnejšemu sloju 
prebivalstva. 
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Prehod na nizkoogljični energetski sistem do leta 2050 
 
12. Potreba po usklajeni in celoviti strategiji za evropski energetski prehod. Zaradi 

podnebnih sprememb in zmanjševanja zalog fosilnih goriv so potrebne radikalne spremembe 
v načinu proizvodnje in porabe energije. Razvoj alternativnih in trajnostnih energetskih virov 
ter nove tehnologije z nizkimi izpusti so ključ do prehoda na trajnostni energetski model. 
Prehod na proizvodnjo nizkoogljične energije mora biti del evropskega okvira za spodbujanje 
različnih trajnostnih virov energije tam, kjer je razmerje med stroški in koristmi ugodno. 
Zbrati je treba finančna sredstva, ki so na voljo, da bi se odmaknili od izključno nacionalnih 
mehanizmov podpore, ki niso učinkoviti. Zbiranje finančnih sredstev na teh področjih je zlasti 
pomembno v sedanjih ekonomskih razmerah. 

 
13. Spodbujanje zaposlovanja. Prehod na nizkoogljično gospodarstvo bo povzročilo velike 

spremembe, ki bi lahko imele tako pozitivne kot negativne učinke na trg dela. Ustvariti je 
treba ustrezne tržne pogoje in omogočiti ustvarjanje delovnih mest v okviru prestrukturiranja 
energetske industrije. 

 
14. Povečanje konkurenčnosti evropske energetske industrije. Prehod bi morali izkoristiti kot 

priložnost za spodbujanje aktivnosti in izvedbo podrobnega pregleda proizvodnje in porabe 
energije. Evropska konkurenčnost bo odvisna tudi od dostopnih cen energije in njene 
sposobnosti za inovacije in izvoz energetskih tehnologij. EU in države članice morajo 
ustvariti ugodno ozračje za velike industrijske projekte evropskih operaterjev. Sodelovati 
morajo pri energetskih mešanicah v okviru obsežnih projektov za proizvodnjo obnovljivih 
virov energije (vetrne, sončne itd.) in njihovega prenosa ("superomrežja" in pametna 
omrežja). S postopno integracijo njihovih energetskih mešanic bi lahko najprej poskusili na 
regionalni ravni. 

 
 

Vključitev civilne družbe v sprejemanje odločitev 
 
15. Prilagoditev energetske politike EU državljanom. Vprašanje, ki je tako aktualno in 

pomembno za celotno družbo, kot je energija, zahteva polno vključenost javnosti. 
Oblikovanje Evropske energetske skupnosti lahko Evropejce pritegne k sodelovanju v 
projektu, ki jim ponuja nedvomno dodano vrednost. Vključitev javnosti in sodelovanje s 
civilno družbo sta ključnega pomena, saj je legitimnost v očeh državljanov nujna za 
kredibilnost političnih odločitev in če želimo, da javnost sprejme dolgoročne spremembe, ki 
so pred nami. 

 
16. Oblikovanje foruma evropske civilne družbe za spremljanje energetskih            

vprašanj. Pomanjkanje strukturiranega dialoga med snovalci politike in nosilci odločanja     
ter evropsko civilno družbo v zvezi z energetskimi vprašanji zbuja veliko skrb.              
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Civilna družba bi morala biti sistematično vključena v razpravo o vprašanjih, povezanih z 
energijo, na regionalni, nacionalni in evropski ravni. EESO in Notre Europe sta pripravljena 
podpreti razpravo na ravni EU v okviru foruma evropske civilne družbe, kjer bi sodelovali 
predstavniki združenj potrošnikov, okoljske nevladne organizacije, industrija, sindikati itd. 

 
 

Zagotavljanje ustreznih pristojnosti Evropski uniji 
 
17. Evropski pakt za energetsko solidarnost. Lizbonska pogodba izrecno navaja solidarnost 

med državami članicami, vendar je ta v sedanjem institucionalnem okviru ostala zgolj mrtva 
črka na papirju. Medtem je energetika postala vse bolj politi čna zadeva, Evropska unija pa pri 
tem ni imela nikakršne besede. Solidarnost je treba udejanjiti – postati mora gonilo razvoja 
evropske energetske politike, s čimer bi odpravili nesoglasja glede suverenosti posameznih 
držav. 

 
18. Povečanje finančnih sredstev EU za energijo. EU nima sredstev za financiranje obsežnih 

ukrepov ali usmerjanje izbire energetskih virov. Letni proračun Unije je zelo skromen v 
primerjavi s porabo držav članic na tem področju. Proračun EU je treba podpreti z 
neodvisnimi in avtonomnimi viri, vključno s fiskalnimi mehanizmi in energetskim skladom 
za financiranje energetskih infrastrukturnih projektov evropskega pomena, kot so medsebojne 
povezave električne energije in zemeljskega plina, ter spodbujanjem diverzifikacije v smeri 
trajnostnih virov energije in tehnologij s skupnimi raziskavami na področju nizkoogljične 
energije. 

 
19. Krepitev položaja Evropske komisije. Evropska komisija mora biti kot institucija, ki 

predlaga in usklajuje politike ter varuje interese EU, glavna na področju energetske politike 
EU. Imeti mora večjo vlogo pri oblikovanju koherentne, verodostojne in učinkovite 
energetske politike ter postaviti temelje za Evropsko energetsko skupnost. 

 
20. Razmislek o pregledu institucionalnega okvira. Do leta 2014 je treba opraviti oceno o tem, 

ali je sedanji institucionalni okvir primeren za doseganje ambicioznih ciljev skupne evropske 
energetske politike. Če se ugotovi, da ni, bo treba resno razmisliti o našem predlogu za 
Evropsko energetsko skupnost. 

 
 

Sklep 
 
Voditelji EU imajo na področju energije posebno odgovornost do prihodnjih generacij. Evropa si ne 
more privoščiti dodatnega zavlačevanja, saj večje odločitve v zvezi z energijo s seboj prinesejo zaveze 
za več desetletij. Da bi se uspešno pripravili na prehod do leta 2050, je treba ustrezne odločitve o 
zavezi EU k trajnostnemu razvoju in skupni pripravi novega energetskega sporazuma sprejeti zdaj. 
EU je storila pomemben korak naprej s sprejetjem energetsko-podnebnega svežnja, katerega rezultat 
je ta skupna vizija. Da pa bi to vizijo uresničili, je treba storiti še veliko več. 
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Politična volja je ob podpori civilne družbe nujna in mora prispevati k oblikovanju koherentnega 
evropskega bloka, da se bomo lahko skupaj spopadali z različnimi energetskimi izzivi. Menimo, da je 
najbolj obetavna in hkrati najbolj ambiciozna možnost vzpostavitev celovite Evropske energetske 
skupnosti, ki bi vključevala vse pomembne gospodarske, politične in strateške vidike. To bi pomenilo 
povezovanje trgov z energijo, usklajevanje raziskovalnih politik, odločitev o naložbah, solidarnostne 
mehanizme in potrebo po enotnem nastopanju na mednarodnem prizorišču. Za vse to je potreben 
odločen pristop na nadnacionalni ravni. S tem skupnim projektom bodo države članice in institucije 
EU oblikovale evropsko energetsko politiko na najbolj učinkovit in demokratičen način. 
 
Evropska energetska skupnost bi bila predvsem odgovor na skrbi državljanov EU, ki večinoma 
podpirajo to zamisel, kakor so pokazale nedavne raziskave javnega mnenja. Izključno nacionalni 
ukrepi v zvezi z energetskimi vprašanji so danes brez pomena, trajnosten, odporen in v prihodnost 
usmerjen energetski sistem pa je najlažje doseči na evropski ravni.  
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