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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. poziva države članice ter regionalne in lokalne organe k diverzifikaciji in decentralizaciji 
v proizvodnji energije;

2. poudarja, da je težko ločevati gospodarsko rast od energetske porabe, zlasti v regijah, ki 
spadajo pod cilj konvergenca; zato prosi Evropsko komisijo in države članice, naj 
preučijo, kateri elementi bi lahko pospešili to ločitev in podprli izmenjavo dobre prakse, 
namenjene dosegi tega cilja;

3. odobrava sklepe Evropskega sveta z dne 9. marca, zlasti pa odločitev, da določi za cilj 
20-odstotni delež obnovljive energije v skupni energetski porabi Evropske unije; poziva 
države članice, naj pri izdelavi in izvajanju nacionalnih načrtov za uresničitev tega 
ambicioznega cilja tesno sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi organi;

4. ponovno poudarja, da imajo obrobne in najbolj oddaljene regije zaradi svojih 
zemljepisnih in podnebnih značilnosti velik potencial na področju obnovljivih virov 
energije; vztraja, da se čim bolj izkoristijo te razmere, ki ponujajo izjemne možnosti;

5. ugotavlja, da ima proizvodnja energije iz biomase velik potencial, ki lahko med drugim 
prispeva k ustvarjanju številnih delovnih mest na podeželskih območjih;

6. meni, da je Evropska unija na področju čistih in učinkovitih energetskih tehnologij z 
nizkimi ogljikovimi emisijami, ki so lahko ključni dejavnik regionalnega razvoja, na 
vodilnem mestu, in poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj spodbujajo 
naložbe v te tehnologije;

7. poziva Komisijo, države članice, regije in vse ostale vpletene strani, naj učinkovito 
izkoristijo vse možnosti, ki jih ponuja politika kohezije, in vlagajo v nove energetske 
tehnologije ob uporabi tako obnovljivih virov energije kot trajnostnih fosilnih goriv 
(„elektrarne z ničnimi emisijami”);

8. meni, da so za uresničitev ciljev, določenih v lizbonski agendi, bistvene naložbe v 
trajnostne energetske tehnologije, in podpira uporabo strukturnih skladov za financiranje 
takšnih projektov;

9. obžaluje, da na regionalni ravni ni obsežnejših in natančnejših podatkov o porabi, cenah 
in proizvodnji energije, in poziva Komisijo ter države članice, naj sodelujejo pri izdelavi 
študije s temi podatki na evropski ravni;

10. poziva Komisijo, naj oceni teritorialni učinek svojih predlogov na področju energetske 
politike in da rezultate na razpolago državam članicam;

11. ponovno poudarja, da so svetovne zaloge premoga zelo porazdeljene in se Evropska unija 
nanje zanaša, saj zagotavljajo varno oskrbo z energijo; zato je naklonjen predlogu 
Komisije, da je treba vlagati v projekte predstavitve integriranih tehnoloških rešitev za 
čisto rabo premoga s pomočjo zajemanja in shranjevanja ogljika, da se dokaže zmožnost 
ekonomskega preživetja teh tehnologij, ki bodo proizvajale električno energijo s 
trajnostno rabo premoga;
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12. ugotavlja, da bo tretjina termoelektrarn na premog v Evropski uniji zaključila svoje 
obratovanje, še preden bodo tehnologije, ki se imenujejo tehnologije „trajnostne rabe 
fosilnih goriv”, ekonomsko sprejemljive, in poziva k temu, da bi nove elektrarne na 
fosilna goriva koristile pomoč na ravni držav in Skupnosti (iz strukturnih skladov);

13. poziva države članice, naj dajo za programe raziskav in razvoja na voljo toliko finančnih 
sredstev kot za predstavitvene projekte, namenjene razvoju tehnologij čiste rabe premoga.


