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Nužno je ostvariti suradnju energetskih tržišta EU-a koja 
trenutačno čine „fragmentiranu mrežu”, poručuju revizori 
EU se i dalje suočava s ozbiljnim izazovom u pogledu ostvarenja suradnje lokalnih, nacionalnih i 
regionalnih energetskih tržišta koja trenutačno čine fragmentiranu mrežu s ciljem razvoja 
unutarnjeg energetskog tržišta, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda. Revizori 
ističu da energetska infrastruktura u Europi općenito još ne omogućuje potpunu integraciju 
tržišta te stoga trenutačno ne jamči stvarnu sigurnost opskrbe energijom. Financijskom 
potporom iz proračuna EU-a u području energetske infrastrukture ostvaren je tek malen 
doprinos u pogledu unutarnjeg energetskog tržišta i sigurnosti opskrbe energijom. 

Unutarnje energetsko tržište trebalo bi omogućiti slobodan protok plina i električne energije te 
trgovinu njima na razini cijelog EU-a. Iz proračuna EU-a u razdoblju 2007. – 2013. za energetsku 
infrastrukturu izdvojeno je 3,7 milijardi eura, a u razdoblju 2014. – 2020. očekuje se dodatan 
iznos od 7,4 milijarde eura. 

Međutim, u izvješću se naglašava da cilj EU-a o dovršavanju uspostave unutarnjeg energetskog 
tržišta do 2014. nije postignut. Dug je put do potpune provedbe trećeg paketa energetskih 
propisa. Budući da energetska infrastruktura u Europi ne omogućuje integraciju energetskih 
tržišta, njome se ne jamči stvarna sigurnost opskrbe energijom, tvrde revizori, koji su ispitali 
studije slučaja u šest država članica: Bugarskoj, Estoniji, Litvi, Poljskoj, Španjolskoj i Švedskoj. 
Utvrdili su znatne razlike u načinu na koji države članice organiziraju vlastita energetska tržišta, iz 
čega proizlazi rizik da se uspori razvoj tržišta EU-a kao cjeline, te su zaključili da je financijskom 
potporom iz proračuna EU-a ostvaren tek malen doprinos.  

„Sigurnost opskrbe energijom ima ključnu važnost za Europu u kontekstu neizvjesnih okolnosti u 
svijetu”, istaknuo je Phil Wynn Owen, član Revizorskog suda odgovoran za izvješće. „Kako bismo 
je postigli, moramo dovršiti uspostavu unutarnjeg energetskog tržišta i međusobno dijeliti 
energiju koja nam je već dostupna.” 

Kako bi se omogućili prekogranični energetski tokovi, nužna je jača suradnja među susjednim 
državama članicama, napominje se u izvješću. Stoga bi Europska komisija trebala utvrditi koja 
energetska infrastruktura nije u aktivnoj uporabi i surađivati s državama članicama na uklanjanju 
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prepreka za njezinu uporabu u korist unutarnjeg energetskog tržišta. Osim toga, Komisija bi 
trebala razmotriti nove načine kojima bi se energiju dostupnu u jednoj državi članici stavilo na 
raspolaganje potrošačima u drugoj državi članici, što se, primjerice, može postići razvojem 
regionalnih operatora infrastrukture. 

S obzirom na to da propisi o unutarnjem energetskom tržištu još nisu u cijelosti provedeni, 
revizori preporučuju Komisiji da do kraja 2016. protiv država članica pokrene sve potrebne 
postupke radi utvrđivanja povrede obveze. 

Naposljetku, unutarnje energetsko tržište nije među glavnim ciljevima ni za jedan od postojećih 
financijskih instrumenata. Komisija bi trebala izraditi zakonodavne prijedloge o načinu donošenja 
vlastitih odluka o tome koji će se projekti za energetsku infrastrukturu financirati ovisno o 
pravilnom i trajnom funkcioniranju energetskog tržišta u državama članicama. 

 

Napomena za urednike 
 
Tematsko izvješće br. 16/2015 pod naslovom „Povećanje sigurnosti opskrbe energijom razvojem unutarnjeg 
energetskog tržišta: nužni su dodatni napori” trenutačno je dostupno na engleskom, francuskom i njemačkom 
jeziku, a uskoro će biti dostupno i na ostalima.  

U našim tematskim izvješćima iznose se rezultati revizija uspješnosti i usklađenosti koje su provedene za posebna 
proračunska područja ili teme povezane s upravljanjem. U odabiru i osmišljavanju takvih revizijskih zadataka 
nastojimo postići što veći učinak uzimajući u obzir rizike za uspješnost ili usklađenost, vrijednost predmetnih prihoda 
ili rashoda, predstojeće razvojne promjene te politički i javni interes. 

 


