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PRIORITETE EVROPSKE KOMISIJE [1]
[ 2014 – 2019 ]

• 10 prioritet Evropske komisije v obdobju 2014 – 2019:
> Nova delovna mesta, gospodarska rast in naložbe.
> Povezan digitalni enotni trg.
> Robustna energetska unija s trajnostjo naravnanostjo in mislijo na klimatske spremembe.
> Močnejši in bolj pravičen notranji trg s poudarjeno industrijsko komponento.
> Močnejša in bolj pravična gospodarska in monetarna unija.
> Razumen in uravnotežen trgovinski sporazum z Združenimi državami Amerike.
> Pravičnost in temeljne pravice podprte z vzajemnim zaupanjem.
> Nova migracijska politika.
> Evropska unija kot močnejši globalni igralec.
> Krepitev demokratičnosti v delovanju Evropske unije.

PRIORITETE EVROPSKE KOMISIJE 2]
[ 2019 – 2024 ]

• 6 prioritet Evropske komisije v obdobju 2019 – 2024:
> Evropski zeleni dogovor
- cilj je postati prvi energetsko nevtralni kontinent.

> Gospodarstvo za ljudi
- cilj je socialna pravičnost in blaginja.

> Evropa, pripravljena na digitalno dobo
- opremljenost in usposobljenost državljanov za novo generacijo tehnologij.

> Spodbujanje našega evropskega načina življenja
- zaščita naših državljanov in naši vrednot.

> Močnejša Evropa v svetu
- krepitev naše odgovorne vodilne vloge na svetovni ravni.

> Nova spodbuda za evropsko demokracijo
- spodbujanje, varovanje in krepitev naše demokracije.

NEKATERI POUDARKI IZ POLITIČNIH
SMERNIC EVROPSKE KOMISIJE
V OBDOBJU 2019 – 2024

NEKATERI POUDARKI IZ POLITIČNIH SMERNIC… [1]
[ Evropski zeleni dogovor ]

• Evropski zeleni dogovor kot ključen steber politike nove Evropske komisije:
> cilj je postati prvi energetsko nevtralen kontinent
- obsežna vlaganja v raziskave in razvoj (ter omrežja), preobrazba gospodarstva in
industrijske politike (ter povezanih politik)

> predlog zakonodajnega akta o energetski nevtralnosti
- cilji Pariškega sporazuma do 2030 so premalo ambiciozni (40% zmanjšanje izpustov),
če naj se doseže prej naveden cilj (nov cilj je 55% zmanjšanje izpustov),
- izpusti morajo biti bolj cenovno obremenjeni in vsak, ki jih generira, mora plačati pošteno ceno,
- ključni ukrepi
* prenova obstoječega sistema trgovanja z izpusti (ETS), strožje tudi pri zračnem prevozu,
* nov davek (carbon border tax), skladen s pravili STO
* revizija direktive o energetski obdavčitvi
* prilagojena industrijska politika s poudarkom na krožnem gospodarstvu in dekarbonizaciji energetsko
intenzivnih sektorjev
* investicijski načrt za trajnostno Evropo
* ustrezna raba sredstev iz kohezijskih skladov in ustanovitev novega specialnega sklada
ter spodbujanje zasebnega (so)financiranja
* nov energetski pakt, ki vključuje vse deležnike, od posameznika do največjih korporacij
* Evropska klimatska banka (kot del Evropske investicijske banke)

NEKATERI POUDARKI IZ POLITIČNIH SMERNIC… [2]
[ Evropski zeleni dogovor ]
* strategija o biotski raznovrstnosti do leta 2030
* globalna pogajanja o sprejemu bolj ambicioznih zavez, kot jih določa Pariški sporazum
* vlaganja v podeželje,
* omejevanje uporabe plastike
* […].

SPLOŠNO
O EVROPSKEM ZELENEM DOGOVORU

SPLOŠNO O EZD [1]
[ stebri EZD ]

• Temeljni stebri evropskega zelenega dogovora:
> Energetska varnost, solidarnost in zaupanje
- Tesno sodelovanje z državami članicami je ključno za diverzifikacijo evropskih virov energije in
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo.

> Povsem integrirani notranji energetski trg
- Oskrba z energijo v Evropski uniji ne bi smela poznati ne tehničnih ne regulatornih ovir.

> Energetska učinkovitost
- Izboljšanje energetske učinkovitosti za zmanjšanje odvisnosti EU od uvoza energije

> Podnebni ukrepi – razogljičenje gospodarstva
- Ukrepi za zmanjšanje emisij, prehod na nizkoogljično gospodarstvo in izpolnjevanje zavez
iz Pariškega sporazuma

> Raziskave, inovacije in konkurenčnost
- Podpora raziskavam in inovacijam na področju nizkoogljičnih tehnologij in
tehnologij za čisto energijo, ki lahko izboljšajo konkurenčnost EU

> Na poti h krožnemu gospodarstvu
- Pomoč evropskim podjetjem in potrošnikom pri prehodu k bolj trajnostni rabi virov.
Pozor: stebri se ponekod deloma prekrivajo.

SPLOŠNO O EZD [2]
[ energetska varnost, solidarnost in zaupanje ]

• Energetska varnost, solidarnost in zaupanje:
> Evropska energija je energetsko odvisna, saj 55% uporabljene energije uvozi
(dobavitelji so razpršeni, najbolj pomembno vlogo pa imata Norveška in Rusija)
> zanašanje ne tuje vire je zelo tvegano, saj lahko pride do motenj dobave zaradi
političnih konfliktov, naravnih katastrof, stavk, terorizma, vključno s kibernetskimi napadi,
zato mora Evropska unija odpraviti energetsko odvisnost, zlasti tako da:
- zmanjša porabo / večja energetska učinkovitost
- poveča proizvodnjo, predvsem energije iz obnovljivih virov
- reformira sistem dovoljenj za proizvodnjo energije
- pridobi dodatne dobavitelje energije
- zagotovi ustrezne zaloge
- zgradi učinkovito čezmejno infrastrukturo
- okrepi sisteme solidarnosti in zaupanja med državami članicami
- okrepi sisteme za preprečevanje in odpravljanje posledic terorizma in kibernetskih napadov
- na globalnem trgu nastopa enotno.

SPLOŠNO O EZD [3]
[ povsem integrirani notranji energetski trg ]

• Povsem integrirani notranji energetski trg:
> dosledno izvajanje pravil o prostih pretokih in konkurenci
> revizija dopustnih ovir za čezmejno trgovanje in omejitev konkurence

SPLOŠNO O EZD [4]
[ energetska učinkovitost ]

• Energetska učinkovitost:
> cilji ter ukrepi (kombinirani pristop, stavbe in ostalo)
> označevanje produktov
> javno (so)financiranje
- stavbe,
- avtomobili
- raziskave in razvoj.

SPLOŠNO O EZD [5]
[ razogljičenje gospodarstva ]

• Razogljičenje gospodarstva:
> cilji
> razogljičenje/dekarbonizacija
> obnovljivi viri energije.

SPLOŠNO O EZD [6]
[ raziskave, inovacije in konkurenčnost ]

• Raziskave, inovacije in konkurenčnost:
> glavna področja raziskav
- shranjevanje energije, zlasti električne
- bolj učinkovite proizvodne naprave
- pametna mesta, pametne hiše, pametna omrežja in pametni števci
- fuzija.

SPLOŠNO O EZD [7]
[ krožno gospodarstvo ]

• Krožno gospodarstvo:
> Evropska komisija je 2015 sprejela akcijski načrt za pospešitev prehoda Evrope
h krožnemu gospodarstvu, krepitev njene konkurenčnost na svetovni ravni,
spodbujanje trajnostne gospodarske rasti in odpiranje novih delovnih mest:
> Recikliranje je temelj krožnega gospodarstva zato ne presenečajo cilji,
določeni v prej navedenem akcijskem načrtu:
- doseči 65-odstotno recikliranje komunalnih odpadkov do leta 2030;
- doseči 75-odstotno recikliranje odpadne embalaže do leta 2030;
- zmanjšanje odlaganja komunalnih odpadkov na zunanja odlagališča za 10 % do leta 2030;
- prepoved odlaganja ločeno zbranih odpadkov;
- spodbujanje ekonomskih instrumentov za odvračanje odlaganja odpadkov;
- poenostavljena in izboljšana opredelitev in usklajene metode za izračun stopnje recikliranja po vsej EU;
- konkretni ukrepi za spodbujanje ponovne uporabe in spodbujanje industrijske simbioze – uporaba
stranskega produkta ene industrije v surovino druge industrije;
- ekonomske spodbude za podjetja, ki se bodo stimulirala podjetja za pridelavo zelenih izdelkov in
podpirala recikliranje.

SPLOŠNO O EZD [8]
[ krožno gospodarstvo ]
> Akcijski načrt predlaga 54 ukrepov za „zaprtje zanke“ življenjskih ciklov proizvodov:
od proizvodnje in potrošnje do ravnanja z odpadki in trga za sekundarne surovine.
Določa tudi pet prednostnih sektorjev za pospešitev prehoda vzdolž vrednostne verige
proizvodov (plastični proizvodi, živilski odpadki, kritične surovine, gradbeni odpadki in
odpadki pri rušenju objektov, biomasa in materiali na biološki osnovi).
Pri tem daje močan poudarek izgradnji trdnih temeljev, ki bodo omogočali razvoj naložb
in inovacij.
> Prehod h krožnemu gospodarstvu finančno podpirajo evropski strukturni in investicijski
skladi, program Obzorje 2020, Evropski sklad za strateške naložbe in program LIFE.

NAPOVED
PETEGA ENERGETSKEGA SVEŽNJA?

NAPOVED PETEGA ENERGETSKEGA SVEŽNJA? [9]
[ četrti energetski sveženj ]
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NAPOVED PETEGA ENERGETSKEGA SVEŽNJA? [10]
[ na poti k petemu energetskemu svežnju? ]

• Če bodo uresničene napovedi nove predsednice Evropske komisije
glede Evropskega zelenega dogovora,
je to mogoče razumeti kot napoved petega energetskega svežnja,
čeprav je bil šele nedavno sprejet četrti energetski sveženj,
glede katerega še ni potekel implementacijski rok
in torej v državah članicah sploh še ni operativen.

