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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da so varna, trajnostna in konkurenčna energija ter ustrezna, povezana in 
zanesljiva energetska omrežja z učinkovitimi notranjimi povezavami eden izmed 
najpomembnejših prihodnjih izzivov za regije EU; poudarja, da so posodobitev in 
obnovitev energetske infrastrukture, spodbujanje vseevropskih energetskih omrežij in 
obnovljivih virov energije, razvoj domačih elektroenergetskih in plinovodnih povezav ter 
vključitev izoliranih delov EU v evropski energetski trg bistveni za uresničitev ciljev 20-
20-20 in strategije Evropa 2020; ugotavlja, da je raven zmogljivosti za medsebojno 
povezovanje v številnih državah pod 10-odstotnim pragom; poudarja, da je treba 
energetsko politiko EU usklajevati in določati na ravni celotne Evrope in da bi evropska 
omrežja, povezana s sosednjimi državami, spodbudila konkurenco na skupnem 
evropskem energetskem trgu ter povečala solidarnost med državami članicami; meni, da 
bi morali Unija, države članice in regionalni organi v tem kontekstu sodelovati, da bi 
izboljšali čezmejno infrastrukturo, pa tudi infrastrukturo, ki povezuje energetske 
avtoceste z nacionalnimi distribucijskimi omrežji; poudarja, da imajo regionalni in 
lokalni organi v sodelovanju z nacionalnimi točkami „vse na enem mestu“ pomembno 
vlogo pri trajnostnem načrtovanju, v procesih izdajanja dovoljenj ter pri predstavljanju 
projektov energetske infrastrukture javnosti; 

2. poudarja, da predstavlja največji izziv zagotavljanje soglasja lokalne javnosti za projekte 
energetske infrastrukture; je prepričan, da je soglasje in zaupanje javnosti ter nosilcev 
odločanja mogoče doseči le s pomočjo odprtih in preglednih razprav med pripravami na 
sprejemanje odločitev glede projektov energetske infrastrukture;

3. poudarja, da je treba omrežje EU posodobiti v celoti in da mora Unija podpreti 
prizadevanja držav članic in regij pri tej nalogi ter da morajo biti vse regije, vključno z 
najbolj oddaljenimi območji, vključene v vse faze in v vse postopke izvajanja, da bi 
ohranili teritorialno kohezijo; 

4. poziva Komisijo, naj pregleda obstoječo energetsko infrastrukturo in predstavi predloge 
za izgradnjo novih infrastrukturnih zmogljivosti, s čimer bo zagotovila, da bodo njene 
politike za energetsko infrastrukturo regijam omogočile, da postanejo tako proizvajalci 
kot tudi odjemalci trajnostne energije; poudarja, da je to potrebno tako iz varnostnih kot 
tudi iz gospodarskih razlogov;

5. poziva Komisijo, naj predstavi ambiciozno strategijo za sektor ogrevanja in hlajenja;

6. meni, da je razvoj proizvodnje električne energije na regionalni ravni pomembno sredstvo 
za zagotavljanje energetske samozadostnosti v različnih delih Evrope, predvsem v baltski 
regiji, ki je še naprej izolirana in odvisna od enega samega vira oskrbe; ugotavlja, da 
imajo regije širok nabor virov, ki jih lahko izkoriščajo, vključno z možnostmi, ki jih 
nudijo naravni viri, in da bi si morali v bodoče prizadevati za čim večje izkoriščanje teh 
virov, da bi povečali raznolikost proizvodnje energije;
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7. ugotavlja, da Evropski sklad za regionalni razvoj bistveno prispeva k financiranju 
projektov energetske infrastrukture in drugih projektov ter opozarja na bistveno vlogo 
kohezijske politike na lokalni in regionalni ravni za povečanje energetske učinkovitosti in 
doseganje ciljev EU glede obnovljivih virov energije;

8. poudarja, da je treba pri projektih energetske infrastrukture opraviti temeljito presojo 
vplivov na okolje in pripraviti ustrezne načrte za odzivanje v kriznih razmerah, povezanih 
z energetsko infrastrukturo, predvsem pa za izogibanje okoljskim katastrofam; poudarja, 
da bi morali načrti za odzivanje predvideti načine za spopadanje s tovrstnimi dogodki s 
tehničnega in ekonomskega vidika;

9. poudarja, da sodelovanje med občinami in regijami na nacionalni in evropski ravni 
prispeva k odpravi energetskih otokov, k dokončnemu oblikovanju notranjega 
energetskega trga in k izvajanju projektov energetske infrastrukture; meni, da lahko cilj 
evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru kohezijske politike in makro-regionalne 
strategije povečajo priložnosti za sodelovanje v čezmejnih projektih, s čimer bi dosegli 
učinkovite in pametne medsebojne povezave med nekonvencionalnimi lokalnimi in 
regionalnimi viri energije ter velikimi energetskimi omrežji; poudarja, da ustrezna 
koordinacija infrastrukturnih projektov lahko zagotovi najboljše možno razmerje med 
stroški in koristmi ter čim večjo učinkovitost skladov EU; v zvezi s tem meni, da je treba 
regionalno sodelovanje izboljšati, predvsem zato, da bi zagotovili ustrezno povezavo med 
zastavljenimi prednostnimi nalogami in evropskimi regijami;

10. poudarja pomen povečanja zmogljivosti medsebojnega povezovanja energetskih omrežij 
na čezmejni ravni in zagotavljanja sredstev, ki so potrebna za doseganje zastavljenih 
ciljev, med drugim teritorialne kohezije; 

11. pozdravlja odločitev glede osredotočenja na majhno število infrastrukturnih projektov v 
obdobju do leta 2020 z izpostavljanjem „projektov evropskega interesa“; poziva 
Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami ter regionalnimi in lokalnimi 
zainteresiranimi stranmi oblikuje natančna merila, ki bi se uporabljala za izbiranje teh 
projektov;

12. poudarja, da je treba nujno pospešiti združevanje notranjega energetskega trga, predvsem 
s spodbujanjem projektov, s katerimi bi zagotovili, da bi sosednje države imele 
uravnoteženo nacionalno energetsko mešanico;

13. poziva EU in države članice, naj oblikujejo zavezujoče cilje za medsebojne povezave 
med državami članicami, bodisi prek specializiranih regionalnih platform bodisi v okviru 
regionalnih pobud, s katerimi bi olajšali načrtovanje, izvajanje in nadzor zastavljenih 
prednostnih nalog ter pripravili naložbene načrte in specifične projekte;

14. poudarja pomen projektov južnega koridorja za doseganje temeljnega cilja EU glede 
diverzifikacije energetskih dobavnih poti;

15 vztraja pri celovitosti kohezijske politike in poziva Komisijo, naj ne ustvarja novih 
sektorskih skladov, na primer za energijo ali podnebje; spodbuja Komisijo, naj pri 
pripravi ukrepov za energetsko politiko, zlasti v zvezi z izbiro projektov, upošteva 
izkušnje s kohezijsko politiko;
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16. meni, da nudijo strukturni skladi možnost za podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo; kljub temu meni, da je treba takšne naložbe omejiti na regije, v katerih se 
trg zaradi političnih in geografskih razlogov spopada z veliko večjimi težavami pri 
zagotavljanju rešitev za problematiko oskrbe z energijo; zato poziva, naj bo podpora iz 
strukturnih skladov na načelni ravni vedno pogojena s sprejetjem komercialnega pristopa 
in skladna z načelom skupne odgovornosti glede financiranja; 

17. poziva EU, naj financira energetske projekte, ki ne uspejo privabiti zasebnih vlagateljev, 
vendar so bistvenega pomena za izpolnjevanje energetskih potreb izoliranih delov EU, pri 
čemer je treba te projekte povezati z evropskimi elektroenergetskimi in plinovodnimi 
omrežji, kar je sestavni del procesa vzpostavitve enotnega energetskega trga EU; 

18. podpira hiter začetek izvajanja partnerstva za inovacije „Pametna mesta“ in poziva 
ustrezne partnerje, udeležene v procesih načrtovanja trajnostnega urbanega razvoja, naj 
bolj spodbujajo uporabo instrumentov JESSICA in ELENA in naj ju izkoristijo za 
naložbe v trajnostno energijo na lokalni ravni, da bi mestom in regijam pomagali pri 
uvajanju izvedljivih naložbenih projektov na področju energetske učinkovitosti, čistega 
zgorevanja, obnovljivih virov energije in trajnostnega mestnega prometa; poleg tega 
opozarja na možnosti čezmejnega financiranja s sosedskimi državami v okviru 
finančnega instrumenta ENPI;

19. ugotavlja, da pobude v nacionalnih regulativnih sistemih še vedno ne zadostujejo, zlasti 
za visokotvegane in inovativne projekte, kot so pametna omrežja; poudarja, da je treba 
prilagoditi nacionalne regulativne okvire, in naproša Komisijo, naj se v zvezi s tem 
pozanima, do kakšne mere so nacionalne zakonodajne spodbude zadovoljive in ustrezne; 
poziva Komisijo, naj preuči, ali bo vzpostavila sistem nagrad in spodbud za države 
članice in regije, ki si ne le prizadevajo za hitrejšo obravnavo projektov evropskega 
interesa, ampak spodbujajo tudi tehnološko usmerjene naložbe in izboljšanje kakovosti 
ter inovacije glede energetske infrastrukture;

20. se izreka za pospešitev (največ pet let) in poenostavitev (storitve vse na enem mestu) 
postopkov za izdajo dovoljenj; poudarja, da mora Komisija sprejeti pristop upravljanja na 
več ravneh ter da je treba regionalnim in lokalnim ukrepom na nekaterih področjih 
nameniti pomembnejšo vlogo, da bi določili projekte v evropskem interesu, prednostne 
naloge na področju energetske infrastrukture in varnosti, energetske dobavne poti, obrate 
za pridobivanje in predelavo energentov ter skladiščenje in obdelavo odpadkov, saj 
morajo biti lokalni in regionalni organi v celoti vključeni v zasnovo, financiranje in 
komuniciranje ter morajo sodelovati pri vseh fazah oblikovanja in izvajanja projektov 
(vključno z opredelitvijo prednostnih nalog, zasnovo projektov, sprejemanjem odločitev, 
uporabo in financiranjem, praktičnim izvajanjem in vrednotenjem); poudarja, da mora 
biti zbliževanje postopkov za izdajo dovoljenj na ravni EU skladno z načelom 
subsidiarnosti; vztraja pri celovitem pristopu kohezijske politike, ki združuje številne 
različne sklade, in poziva Komisijo, naj ta pristop ohrani;

21. poziva Komisijo, naj oceni, ali sta modernizacija in posodobitev obstoječih energetskih 
koridorjev primernejši od novih koridorjev, kar zadeva stroškovno učinkovitost in 
strinjanje javnosti; poleg tega poziva tudi k oceni zmogljivosti za medsebojno 
povezovanje med regijami;
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22. meni, da trenutno gospodarsko stanje izpostavlja potrebo po sprejetju celovitega pristopa 
v energetiki, pri čemer je treba ustrezno upoštevati gospodarske, okoljske in družbene 
vidike; poudarja, da je zato treba premisliti o pozitivnih in negativnih stranskih učinkih, 
da bi zagotovili, da bodo vsi evropski državljani na srednji in dolgi rok imeli dostop do 
zanesljive, trajnostne in cenovno dostopne energije;

23. opozarja, da ustvarja tretji energetski sveženj pri določanju tarif obveznost za regulatorje, 
da naložbe vrednotijo ne le na podlagi koristi v lastnih državah članicah, ampak tudi na 
podlagi koristi za celotno EU; poziva Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER), naj zagotovi, da bodo njeni člani spoštovali to obveznost, in prosi Komisijo, naj 
razmisli o mehanizmu nadomestil za primere, ko stroškov in koristi ni mogoče pošteno 
razporediti s pomočjo določanja tarif, ta nadomestila pa naj se razdeli med zadevna mesta 
in regije;

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo financiranje naložb v infrastrukturo tržno 
zasnovano, da bi tako preprečili izkrivljanje konkurence in ustvarjanje napačnih spodbud 
za naložbe, vendar pod pogojem, da se tudi zagotovi javni interes, zlasti na regionalni in 
lokalni ravni ter na ozemljih s posebnimi geografskimi značilnostmi, kot so otoki, gorate 
regije in zelo redko poseljene regije, in sicer s pomočjo omejenega zneska javnih 
finančnih sredstev, ki mora privesti do inovativne mešanice finančnih instrumentov, s 
katero pritegnemo zasebne naložbe;

25. ugotavlja, da so težave v teh regijah posledica omejenega števila udeležencev na trgu, kar 
vodi v počasen razvoj in počasno obnavljanje infrastrukture; obžaluje, da to onemogoča 
splošno uporabo načela „uporabnik plača“, in zato meni, da bo v teh primerih verjetno 
treba še naprej zagotavljati javno financiranje za izgradnjo infrastrukture, ki je potrebna 
za razvoj teh nacionalnih in regionalnih energetskih trgov kot delov evropskega 
energetskega trga; poziva Komisijo, naj s tem v zvezi pregleda pravila glede državne 
pomoči in, če je to potrebno, pripravi predloge za spremembo teh pravil, s čimer bi 
državam članicam omogočila spodbujanje posodobitve infrastrukture;

26. poziva Komisijo, naj izda nove smernice glede javnega financiranja projektov in veljavne 
zakonodaje na področju državne pomoči, ki bodo vsebovale jasna merila za javno 
financiranje energetske infrastrukture; poudarja, da je treba te smernice oblikovati v 
sodelovanju z Generalnim direktoratom za energetiko, Generalnim direktoratom za 
konkurenco in Generalnim direktoratom za regionalno politiko, da bi preprečila 
nasprotujoča si pravila Komisije;

27. poziva k sprejetju ukrepov, s katerimi bi zagotovili skladnost z mednarodnimi sporazumi, 
kot je konvencija iz Espooja, pred samim pričetkom ali nadaljnjim razvojem čezmejnih 
projektov in opozarja na potrebo po spodbujanju tesnejšega sodelovanja na področju 
širitve energetskih omrežij, predvsem med Rusijo in Belorusijo ter baltskimi državami, in 
na potrebo po razvoju dialoga o energiji med EU in Rusijo, predvsem zato, da bi dosegli 
cilj zanesljive oskrbe z energijo za države članice in regije EU;

28. poudarja pomen tesnejšega in učinkovitejšega sodelovanja z zasebnim sektorjem in 
finančnimi institucijami, kot sta Evropska investicijska banka in Evropska banka za 
obnovo in razvoj, da bi spodbudili potrebno financiranje, predvsem za prednostne 
čezmejne projekte; poziva Komisijo, naj preuči tudi ostale inovativne finančne 
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instrumente in pomaga pri spodbujanju vzpostavljanja javno-zasebnih partnerstev, za 
katera morajo lokalni, regionalni in nacionalni organi zagotoviti ustrezne spodbude ter 
potreben zakonodajni okvir in podporo politikam; v zvezi s tem poudarja potrebo po 
razvoju tehnične pomoči in finančnega inženiringa na ravni lokalnih in regionalnih 
organov, s čimer bi lokalne akterje podprli pri oblikovanju projektov energetske 
učinkovitosti, npr. z izkoriščanjem instrumenta za tehnično pomoč ELENA v okviru 
evropskega partnerstva za inovacije in izkušenj družb za energetske storitve (ESCO) 
glede infrastrukture za energetsko učinkovitost;

29. poudarja, da je otoke in gorate regije zaradi geografskih ovir, ki so lastne njihovemu 
položaju, izjemno težko povezati v energetsko omrežje EU; zato poziva Komisijo, naj 
upošteva različne okoliščine v regijah in naj se osredotoči predvsem na regije s posebnimi
geografskimi in demografskimi značilnostmi, kot so otoki, gorate in redko poseljene 
regije, da bi zagotovili večjo raznolikost virov energije in spodbujali obnovljive vire 
energije ter s tem zmanjšali odvisnost od uvožene energije; poziva Komisijo, naj med 
prednostnimi nalogami glede energetske infrastrukture za leto 2020 obravnava tudi 
posebno stanje otoških energetskih sistemov;

30. opozarja, da je treba spodbujati in posebno pozornost nameniti energetski infrastrukturi 
za izrabo obnovljivih virov energije, še zlasti pa pametni, decentralizirani energetski 
infrastrukturi, v povezavi s sočasnim spodbujanjem energetske učinkovitost, da bi 
zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv in emisije onesnaževal; poudarja izjemne 
ekonomske možnosti za regionalni razvoj na področju proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov, skladne s posebnostmi posameznih regij; v zvezi s tem opozarja na obnovljive vire 
energije in možnosti, ki jih ti nudijo za različne evropske regije, ter na potrebo po 
zagotavljanju ustrezno medsebojno povezanih pametnih omrežij in zadostnih proizvodnih 
zmogljivosti v teh regijah; poudarja tudi, da so projekti obnovljivih virov energije lahko 
uspešni le, če so nacionalna prenosna omrežja dovolj sodobna, da podpirajo naravo te 
nove energije; spodbuja omrežne povezave s hidroenergetskimi obrati za skladiščenje 
energije v alpski regiji in v nordijskih državah;

31. glede na pomen, ki jih imajo regionalne strategije na področju trajnostne energije za 
razvojni potencial regij, poudarja potrebo po vzpostavitvi platforme za izmenjavo 
najboljših praks, pridobljenih v regijah, pri čemer je treba upoštevati uspešne zglede občin 
in regij, ki so se specializirale na področju obnovljivih virov energije, varčevanja z 
energijo in energetske učinkovitosti; v tem okviru poziva k sistemu posvetovanja in 
ocenjevanja, s katerim bi, kjer je to mogoče, določili, širili in posnemali najboljše prakse 
ter znanje za pridobivanje soglasja javnosti glede infrastrukture.
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