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POBUDE

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

1. pozdravlja energetski načrt za leto 2050, ki ga je pripravila Komisija, in njegov cilj 
zagotavljanja enakega in splošnega dostopa do energije za vse evropske državljane;

2. poudarja, da je treba vzpostaviti ravnovesje med izvajanjem podnebnih ciljev ter potrebo 
po trajnostni in konkurenčni rasti ter zanesljivosti oskrbe z energijo v regijah; v zvezi s 
tem globoko obžaluje, da načrt temelji le na scenarijih za celotno EU ter ne predstavlja 
učinka izbranih politik na posamezne države članice in njihove regije; 

3. poudarja, da morajo vsi prihodnji ukrepi na področju energije vključevati pravično 
porazdelitev bremena med evropskimi regijami;

4. meni, da je treba posebno pozornost nameniti regijam, v katerih je premog prevladujoči 
vir energije in/ali v katerih sta proizvodnja premoga in proizvodnja električne energije iz 
premoga ključna vira zaposlovanja v regiji; meni, da bodo potrebni dodatni socialni 
ukrepi, ki jih bo podprla EU, če naj prebivalstvo teh regij sprejme energetski načrt za 
leto 2050;

5. meni, da je treba predloge iz energetskega načrta podpreti s primernim financiranjem 
posebnih programov in da kohezijska politika ne bi smela šteti za nadomestilo za takšno 
financiranje; poudarja, da lahko kohezijska politika kot dodatni vir finančne podpore 
podpre nekatera področja ukrepanja, kot je energetska učinkovitost, vendar le, če zadevni 
programi spodbujajo cilje kohezijske politike;

6. poudarja, da večina scenarijev iz energetskega načrta ne bo izvedljivih brez razvoja 
lokalnih in regionalnih pametnih distribucijskih omrežij za električno energijo in plin; 
meni, da bi morala Unija poleg čezmejnih projektov sprejeti tudi ukrepe, ki bi podprli 
vzpostavitev ali prenovo lokalnih omrežij in zlasti dostop zaščitenih potrošnikov;

7. opozarja, da vse energetske napovedi za prihodnost, vključno z energetskim načrtom, 
temeljijo na nezanesljivih predpostavkah o tehnološkem in gospodarskem razvoju; zato 
poudarja, da je treba vse izbrane politike in programe, vključno s politikami in programi, 
ki so povezani s kohezijsko politiko, stalno pregledovati in prilagajati, pri čemer morajo 
temeljiti na čim bolj previdnih predpostavkah;

8. glede na to, da vsi scenariji iz energetskega načrta kažejo, da se bodo cene energije v 
prihodnjih letih zviševale, meni, da bi se morale države članice dogovoriti o ukrepih za 
zagotovitev, da bo rast cen sorazmerna z različnimi ravnmi dohodkov gospodinjstev v 
Evropi, in preprečevanje povečanja energetske revščine v Evropi;

9. opozarja, da zaradi različnih geografskih pogojev ni mogoče uporabiti enake energetske 
politike za vse regije; meni, da bi morala imeti vsaka evropska regija možnost izvajanja 
lastnega načrta, ki je prilagojen njenemu stanju in gospodarstvu, v skladu s katerim bi 
razvijala energetske vire, ki lahko najbolj učinkovito izpolnijo cilje energetskega načrta za 
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leto 2050; zato poziva Komisijo, naj sprejme strategijo regionalne energetske 
specializacije; meni, da bi EU morala na podlagi takšne specializacije preiti na merjenje 
uresničevanja evropskih energetskih ciljev na ravni EU namesto nacionalnih ciljev.


