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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 obnovljivo energijo in njeno izkoriščanje spodbujalo 
gospodarski razvoj, nove inovacije in trajnostno rast v regijah EU ter ustvarjalo delovna 
mesta;

2. meni, da ima regionalna politika EU vodilno vlogo pri spodbujanju proizvodnje 
obnovljive energije na širši evropski ravni; pozdravlja dejstvo, da se vložek kohezijske in 
regionalne politike, namenjen širjenju uporabe obnovljive energije, korak za korakom 
veča; meni, da je zlasti pomembno, da se politika Komisije drži smeri, ki bo v prihodnjem 
obdobju omogočila večjo stopnjo financiranja; 

3. vztraja, da bi vlaganja v okviru skupnih strateških okvirnih skladov pomembno pomagala 
reševati izzive, povezane z obnovljivo energijo; želi opozoriti na pomen zasebnih – in 
zlasti evropskih – naložb ter inovativnih finančnih instrumentov; ne da bi spregledal vlogo 
Obzorja 2020, hkrati poudarja, da so raziskovalni in razvojni projekti, ki se financirajo iz 
strukturnih skladov, zlasti tisti, ki se izvajajo na lokalni ravni, izrednega pomena za razvoj 
evropskega sektorja obnovljive energije in odzivanje na specifične ozemeljsko pogojene 
izzive;  

4. poudarja, da bo zaradi večje proizvodnje obnovljive energije oteženo delovanje obstoječe 
energetske infrastrukture; opozarja na pomen javnega in zasebnega financiranja pri 
naložbah v energetsko infrastrukturo; meni, da mora denimo evropska pomoč, namenjena 
področju energetike na lokalni ravni, učinkoviteje podpirati obsežne naložbene projekte v 
obnovljive energije in da bi z uporabo programa „Inteligentna energija – Evropa“ dosegli 
tudi boljšo sprejemljivost obnovljive energije; 

5. poudarja pomen energetske neodvisnosti in poglavitno vlogo evropskih obnovljivih virov 
energije, vključno s počasi obnovljivimi viri, za regionalna gospodarstva; poudarja, da si 
je treba dolgoročno prizadevati za zamenjavo fosilne in uvožene energije z lokalno 
proizvedeno evropsko obnovljivo energijo in tako izpolniti cilje energetskega načrta 2050 
in strategije Evropa 2020; 

6. meni, da so strategije lokalne trajnostne energije nujne za regionalni in socialni razvoj, saj 
izboljšujejo udeležbo regionalnih akterjev pri projektih obnovljive energije; ugotavlja, da 
imajo države članice in regije na področju obnovljivih virov energije lastne zmogljivosti 
in da zaradi geografskih razlik politika obnovljive energije ne more biti povsem enaka za 
vse regije; poudarja, da lahko energija biomase pomembno izboljša upravljanje z energijo, 
gospodarsko rast in vitalnost, zlasti v redko poseljenih regijah in na podeželju; 

7. trdi, da se učinkoviti projekti obnovljive energije ne bi smeli končati na notranjih ali celo 
zunanjih mejah EU; opozarja na pomen čezmejnih energetskih projektov in zagovarja 
stališče, da bi za zagon obnovljive energije morali v celoti izkoristiti evropske regionalne 
programe sodelovanja, kot tudi instrument za predpristopno pomoč in evropski sosedski 
instrument; poudarja tudi, da bi si bilo treba v okviru teh programov deliti najboljšo 
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prakso in jo nadgraditi;

8. poudarja, da sta skladnost in vztrajnost najbolj pomembna elementa podnebne in 
energetske politike EU; ugotavlja, da vsi začrtani cilji in naložene zahteve za proizvodnjo 
morda niso v vseh pogledih skladni; opozarja, da bodo zaradi zakonodaje, ki omejuje 
izkoriščanje obnovljive energije, v najslabšem primeru cilji težje dosegljivi, to pa bi lahko 
negativno vplivalo na regionalno gospodarstvo.


