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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. zatrjuje, da bo vlaganje v obnovljive vire energij in njihovo izkoriščanje spodbudilo 
gospodarski razvoj, nove inovacije in tehnologijo ter trajnostno rast v regijah EU; prav 
tako bo omogočilo raznoliko oskrbo z energijo, zaradi česar se bo zmanjšala odvisnost EU 
od energije iz konvencionalnih virov, hkrati pa bo pozitivno vplivalo na nova delovna 
mesta, konkurenčnost ter teritorialno in socialno kohezijo;

2. ugotavlja, da je bilo v sektorju obnovljivih virov energije ustvarjenih skoraj pol milijona 
delovnih mest in da bi lahko intenzivnejši razvoj tega sektorja v obdobju do leta 2030 
ustvaril dodatne 3 milijone delovnih mest;

3. poziva države članice, naj še naprej spodbujajo vlaganje v obnovljive vire energije in 
energetsko zbliževanje, ter obžaluje vedno pogostejše ukinjanje spodbud za obnovljive 
vire energije v korist drugih, okoljsko in socialno-ekonomsko manj trajnostnih virov 
energije;

4. meni, da ima regionalna politika EU vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje energije 
iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti na širši evropski ravni in na področju 
elektroenergetskih storitev in storitev transporta energije; pozdravlja dejstvo, da se vložek 
kohezijske in regionalne politike, namenjen širjenju uporabe energije iz obnovljivih virov, 
počasi veča, kar pomeni, da bodo obnovljivi viri energije lahko v polni meri prispevali k 
ciljem energetske politike EU in bi se energetski cilji izvajali po vsej Uniji; meni, da je 
zlasti pomembno, da se evropska politika drži smeri, ki bo v prihodnjem obdobju 2014–
2020 omogočila zadostno stopnjo financiranja; ocenjuje, da so ambiciozni cilje s področja 
obnovljivih virov energije po letu 2020 zelo pomembni, če naj spodbudimo proizvodnjo 
čiste energije iz obnovljivih virov;

5. meni, da so za polno izkoriščanje prednosti obnovljivih virov energije potrebni tesno 
sodelovanje na področju energetske infrastrukture in dodatna evropska sredstva za nove 
tehnologije;

6. meni, da bo pametna uporaba sredstev Skupnosti za naslednje programsko obdobje 2014–
2020 prispevala k uresničitvi cilja povečanja deleža obnovljivih virov energije na 20 %, 
pa tudi cilja trajnosti in konkurenčnosti v Evropski uniji;

7. vztraja, da bi vlaganja v okviru skladov skupnega strateškega okvira v veliki meri 
pomagala rešiti izzive, povezane z energijo iz obnovljivih virov, in izkoristiti potencial teh 
virov z vidika energetske učinkovitosti; želi opozoriti na pomen javnih in zasebnih – še 
zlasti evropskih – naložb ter inovativnih finančnih instrumentov; seveda pa tudi opozarja 
na raziskovalne in razvojne projekte, ki se financirajo iz strukturnih skladov, zlasti na 
tiste, ki se izvajajo na lokalni ravni; poudarja vlogo Obzorja 2020 pri razvoju evropskega 
sektorja energije iz obnovljivih virov in odzivanju na specifične ozemeljsko pogojene 
izzive; poudarja, da so naložbe na področju obnovljivih virov energije nujne za spodbudo 
njihovi konkurenčnosti v primerjavi z drugimi – bolj tradicionalnimi – viri energije;
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8. poudarja, da bodo pametna omrežja, kot so predvidena v načrtu Evropske komisije za 
energetsko politiko, pomembna za odpravljanje neravnovesja v obnovljivih virih energije, 
ki so na voljo v EU, in za vzpostavitev vseevropskega energetskega trga, ki bo sposoben 
energijo iz teh virov dobavljati vsem regijam; 

9. poudarja, da bi bilo treba uporabo tehnologij obnovljivih virov energije optimizirati glede 
na razpoložljivost obnovljivih virov v regiji; poudarja, da bo zaradi večje proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov oteženo delovanje obstoječe energetske infrastrukture, saj so 
viri pogosto od uporabnikov oddaljeni, zaradi česar je potrebnega veliko dela pri razvoju 
prenosnih in distribucijskih vodov; meni, da bodo za boljšo integracijo obnovljivih virov 
energije v EU potrebne prilagoditve na ravni transporta in distribucije in da morajo 
nacionalni predpisi zagotoviti poenostavljene in hitrejše postopke pri načrtovanju, ki 
pogosto zahtevajo sodelovanje na različnih ravneh načrtovanja: opozarja na pomen 
javnega in zasebnega financiranja pri naložbah v energetsko infrastrukturo; poudarja, da je 
potreben napredek pri razvoju in širjenju notranjega energetskega trga EU; poudarja 
potencial strukturnih skladov za posodobitev sedanje energetske infrastrukture in 
vzdrževanje dobro povezane evropske infrastrukture pri vključevanju obnovljivih virov 
energije na evropski energetski trg; poudarja tudi pomen vzpostavavljanja pametnih 
energetskih omrežij; kljub temu trdi, da je znesek financiranja novih energetskih 
zmogljivosti iz ESRR precej nizek; meni, da mora denimo evropska pomoč, namenjena 
področju energetike na lokalni ravni, učinkoviteje podpirati obsežne, pa tudi 
decentralizirane naložbene projekte v energijo iz obnovljivih virov in da bi z uporabo 
programa „Inteligentna energija – Evropa“ lahko spodbujali dodatni razvoj energije iz 
obnovljivih virov in skupne projekte majhnih skupnosti na področju obnovljivih virov 
energije, tudi na podeželskih področjih;

10. ugotavlja, da so najbolj učinkoviti in konkurenčni sistemi obnovljivih virov energije v EU 
ponekod geografsko oddaljeni od porabnikov, zaradi česar je treba razviti ustrezna 
omrežja za prenos čiste energije; poudarja, da je treba tudi spodbujati lokalno proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov, da bi se zmanjšale izgube pri prenosu, povečala zanesljivost 
oskrbe in spodbujala regionalna energetska samozadostnost;

11. podpira upravljanje na več ravneh ter decentraliziran pristop k energetski politiki in 
obnovljivim virom, kamor med drugim sodijo tudi konvencija županov in nadaljnji razvoj 
pobude Pametna mesta ter spodbujanje najboljših rešitev na regionalni in lokalni ravni z 
informacijskimi kampanjami;

12. poudarja pomen energetske samozadostnosti in zanesljive oskrbe z energijo v EU, 
opozarja pa tudi, da so za regionalno gospodarstvo zelo pomembni evropski obnovljivi 
viri energije, tudi tisti, ki se obnavljajo počasi; poudarja, da si je treba dolgoročno 
prizadevati za zamenjavo fosilne in uvožene energije z lokalno in regionalno proizvedeno 
evropsko energijo iz obnovljivih virov, kamor sodi tudi energija, proizvedena s 
čezmejnimi projekti, s čimer bi lahko izpolnili cilje iz energetskega načrta 2050 in 
strategije Evropa 2020; zaradi tega je pomemben dostop do varne, trajnostne in cenovno 
dostopne energije za vse evropske državljane; obžaluje, da je EU odvisna od uvoženih 
fosilnih goriv, zaradi česar so evropske regije izpostavljene možni krizi in konkurenčnosti;

13. meni, da potrebujejo regije Evrope več prožnosti, da bi se lahko prilagodile energiji iz 
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obnovljivih virov, ki so na voljo na teh območjih, in jih izkoristile, kar pomeni polno 
izkoriščanje decentralizirane proizvodnje energije, s čimer bi se regije lahko odzivale na 
spremenljive vire in jih izkoriščale tam, kjer jih je največ; poudarja, da bi bilo treba to 
doseči z decentraliziranim pristopom, osredotočenim na pametna omrežja in tehnologijo, 
ter vzdržnim spodbujanjem povezave med inovacijami in naložbami;

14. meni, da so lokalne strategije na področju trajnostne energije nujne za regionalni in 
socialni razvoj, saj izboljšujejo udeležbo regionalnih akterjev pri projektih energije iz 
obnovljivih virov; ugotavlja, da imajo države članice in regije na področju obnovljivih 
virov energije zaradi geografskih razlik vsaka svoje prednosti; ugotavlja, da politika 
energije iz obnovljivih virov ne more biti povsem enaka za vse regije, zaradi česar je 
potrebna prožnost; meni, da je treba prepoznati specifične prednosti posameznih regij in 
jih uporabiti na najboljši možni način; opozarja, da je treba pri razvoju potenciala 
obnovljivih virov energije upoštevati lokalne in regionalne pogoje ter vire; poudarja, da 
lahko energija biomase in energija iz drugih obnovljivih virov pomembno izboljša 
upravljanje z energijo, spodbudi gospodarsko rast in vitalnost, zlasti v najbolj oddaljenih 
regijah, na otokih in na oddaljenih področjih, v redko poseljenih regijah in na podeželju; 
meni, da bi moralo financiranje energije iz obnovljivih virov iz skupnega strateškega 
okvira pomagati pri regionalni distribuciji proizvedene energije in pri manjših projektih s 
področja obnovljivih virov energije; poudarja pomembno vlogo malih in srednjih podjetij 
pri politiki energije iz obnovljivih virov;

15. ugotavlja, da bo za povečanje uporabe obnovljivih virov energije potreben celovit pristop; 
meni, da bi morali pri vzpostavitvi infrastrukture sodelovati različni akterji brez dodatnih 
plasti birokracije;

16. trdi, da se učinkoviti projekti pridobivanja energije iz obnovljivih virov ne bi smeli 
končati na notranjih ali celo zunanjih mejah EU; opozarja na pomen čezmejnih 
energetskih projektov in zagovarja stališče, da bi za zagon izkoriščanja energije iz 
obnovljivih virov morali izkoristiti evropske regionalne programe sodelovanja, kot tudi 
instrument za predpristopno pomoč in evropski sosedski instrument; poudarja, da bi si bilo 
treba v okviru teh programov deliti najboljšo prakso in jo nadgraditi; podpira uporabo 
sredstev regionalne in energetske politike za financiranje čezmejnih projektov energije iz 
obnovljivih virov s tretjimi državami partnericami, pa tudi za povezave med nacionalnimi 
mrežami v okviru tretjega energetskega paketa; poudarja, da bi bilo treba zunanje regije, 
ki mejijo na EU, priključiti na mrežo EU, da se v kar največji meri zagotovi trajnostni 
razvoj na obeh straneh meje; vseeno pa ugotavlja, da obstoj številnih različnih 
mehanizmov za spodbujanje energije iz obnovljivih virov znotraj Evropske unije vpliva na 
določeno neučinkovitost, še zlasti v čezmejnih regijah; 

17. poudarja, da je treba v vseh regijah Evrope postopno vzpostaviti evropski trg energije iz 
obnovljivih virov, na katerem bodo upoštevani vsi viri energije, ki bodo na ta način lahko 
postali trajnostno konkurenčni;

18. ugotavlja, da vključevanje in širitev obnovljivih virov energije pomembno prispeva k 
zmanjšanju okoljskih stroškov konvencionalnih virov energije, manjši uporabi fosilnih 
goriv in nižjim emisijam toplogrednih plinov, zaradi česar bi jih bilo treba razvijati, hkrati 
pa pozornost nameniti spoštovanju ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti;
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19. poudarja, da so skladnost in vztrajnost, inovativnost in vzdržnost izredno pomembni 
elementi podnebne in energetske politike EU, če naj Unija izpolni cilje, ki si jih je 
zastavila do leta 2020, in do leta 2050 povečala oskrbo z energijo iz obnovljivih virov; 
opozarja, da bodo zaradi zakonodaje, ki omejuje izkoriščanje energije iz obnovljivih 
virov, v najslabšem primeru cilji težje dosegljivi, to pa bi lahko negativno vplivalo na 
regionalno gospodarstvo;

20. poudarja, da je treba na tem področju povečati usklajeno podporo za posebne in ciljno 
usmerjene informacijske kampanje, ki bodo upoštevale posebnosti posameznih regij in 
bodo vključevale predstavitve rezultatov ter prikazale koristi, ki jih ima regija od uporabe 
obnovljivih virov energije;

21. poudarja dragocene izkušnje, pridobljene na lokalni ravni, pri uresničevanju energetske 
neodvisnosti s spodbujanjem proizvodnje energije iz obnovljivih virov; priporoča 
spodbujanje ustanavljanje energetskih zadrug in tega, da bi se vasi oskrbovale z energijo 
iz obnovljivih virov, pa tudi boljšo izmenjavo primerov dobre prakse in mreženja, da bi 
bili uspešni modeli čim bolj izkoriščeni;

22. ugotavlja, da morajo regionalni in lokalni organi odigrati ključno vlogo pri uporabi 
najnujnejših inovacij v energetskem sektorju, če naj EU izpolni svoje cilje na področju 
energije iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti; regionalni in lokalni organi bi 
morali delovati tako, da bi imeli dejansko možnost vpliva na te cilje; spodbuja pristop 
upravljanja na več ravneh, katerega cilj je tesna in učinkovita povezanost nacionalnih 
načrtov za energijo iz obnovljivih virov in nacionalnih strategij financiranja; opozarja, da 
bo družba energetske projekte sprejela in jih podpirala, če jih bodo spremljali pregledni 
postopki prostorskega načrtovanja, gradnje in pridobivanja dovoljenj, pri katerih bodo 
sodelovale vse interesne skupine;

23. poziva Evropsko komisijo in države članice, naj poenostavijo postopek izdaje dovoljenja, 
vzpostavijo stabilen in preprost ureditven okvir, zmanjšajo kompleksne tržne ovire, 
pripravijo spodbude in poenostavijo dostop do sredstev, saj bo to prispevalo k odprtju 
številnejših obratov za izkoriščanje obnovljivih virov energije; prav tako Evropsko 
komisijo in države članice poziva k sofinanciranju finančnih instrumentov kohezijske 
politike iz sredstev Evropske investicijske banke;

24. opozarja, da je treba spodbujati ukrepe za izkoriščanje potenciala energije iz obnovljivih 
virov v najbolj oddaljenih evropskih regijah, na otokih in na drugih oddaljenih področjih, 
kjer oddaljenost in geografska izoliranost še poslabšujeta odvisnost od fosilnih goriv; 
poziva Evropsko komisijo in države članice, naj v skladu z ureditvijo POSEI pripravijo 
poseben program s področja energije iz obnovljivih virov za temeljit izkoristek 
edinstvenega potenciala teh območij.
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