Alpe morajo postati energijsko samozadostne!
Teze Letne konference 2001 Mednarodne komisije za varstvo Alp CIPRE
Postati neodvisen od uvoza energije je vizija, ki marsikatero regijo močno privlači.
Samozadostnost je danes modna zadeva in obstajajo ţe številne dobre zasnove in poskusi,
kako se podati na to pot. Bistvo omenjenih zasnov je zadovoljevanje potreb po energiji z
obnovljivimi viri iz domače regije ter varčna in učinkovita raba energije. Kdor bo na poti do
energijsko samozadostne regije ta načela upošteval dosledno, bo celovito spremenil podobo in
strukture svoje regije v dobro lastnega gospodarstva, druţbe in tudi okolja.
Večina regij, ki si prizadevajo postati energijsko samozadostne, se sklicuje na načelo
trajnostnega razvoja v njegovih treh ciljnih dimenzijah, a pri konkretnem oblikovanju se
sorazmerno upoštevajo gospodarski in socialni vidiki, medtem ko se ekološki vidiki
obravnavajo mačehovsko. Problem je očiten zlasti takrat, ko pri gradnji infrastrukture za
proizvodnjo električne energije prihaja do nasprotja interesov z varstvom narave. Določena
regija pa lahko za trajnostno velja le, če ustrezno upošteva tudi interese varstva narave in
pokrajine.
CIPRA zato zahteva:

(1) Alpe morajo postati energijsko samozadostne!
Ţe danes poznamo primere, ki dokazujejo, da je ta cilj na regionalni ravni mogoče doseči do
leta 2050. Zanj si je treba prizadevati na vseh političnih ravneh.
(2) Ustvariti je treba podnebju prijazna delovna mesta!
Pot do energijske samozadostnosti se ubira predvsem tam, kjer so na razpolago subvencijska
sredstva. Z njimi drţava finančno podpira ustvarjanje novih delovnih mest, ki pozitivno vplivajo
na podnebje, ter povečuje regionalno dodano vrednost.
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(3) Vizija energijske samozadostnosti je celovita!
Ne zahteva le uporabe obnovljivih virov energije, ključni elementi vizije so tudi učinkovito,
varčno in inovativno ravnanje z energijo. Osrednja elementa vizije sta prostorsko načrtovanje
in mobilnost.

(4) Sodelovati morajo vsi!
Za preoblikovanje regij je potrebno učinkovito upravljanje s podnebjem. K sprejemanju
odločitev in uresničevanju tega projekta je treba pritegniti prebivalstvo in vse pomembne
interesne skupine. Uspešne so lahko samo tiste zasnove politike trajnostnega razvoja, ki jih bo
sprejela širša javnost.
(5) Promet iz procesa ne sme biti izključen!
V prometu je namreč poraba energije visoka, zniţati pa jo je mogoče z ustreznimi koncepti
prostorskega načrtovanja. Spodbujati je treba javni promet in počasnejše oblike mobilnosti, kot
sta peš hoja in kolesarjenje, saj le-te utirajo pot v energijsko samozadostnost.
(6) Ne smemo delovati v škodo narave!
Obnovljivi viri energije so pomembni in ustvarjajo delovna mesta, vendar pa energijska
samozadostnost ne sme biti zlorabljena kot izgovor za pozidavo še zadnjih sonaravnih
vodotokov ali za postavitev vetrnih in sončnih elektrarn v širših delih neokrnjene pokrajine.

(7) Energijsko samozadostnost je treba raziskovati!
Še vedno je premalo izkušenj in znanstvenih raziskav. Da bi lahko uresničevanje procesa
ustvarjanja energijske samozadostnosti izboljševali sproti, je treba proces spremljati z
raziskavami na nacionalni in mednarodni ravni.
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