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Cresko-lošinjski arhipelag, koji uključuje otoke Cres, Lošinj, Susak,
Ilovik i Unije odabran je za provedbu pilot projekta energetske
tranzicije kao jedan od prva tri takva projekta u Europskoj uniji,
priopćeno je iz ureda europskog zastupnika Tonina Picule.
Od preko dvije tisuće europskih otoka, naši su otoci odabrani uz grčki
Sinfos i irski Arani u sklopu poziva za iskazivanje interesa europskim
otocima za stručnu i tehničku podršku za planiranje, pripremu i/ili
unapređenje energetske tranzicije, koji su zajednički objavili
Tajništvo za otoke i Europska komisija.
"Iznimno sam zadovoljan da su Tajništvo za otoke i EK odabrali Creskološinjski arhipelag za provedbu pilot projekta energetske tranzicije.
Potvrda je to i ispravnosti inicijative osnivanja Tajništva, u čijem
pokretanju sudjelovao i koje je ove godine i zaživjelo. Kada sam
amandmanima u Europskom parlamentu tražio novac koji će sada biti
iskorišten za projekte, mislio sam upravo na pomoć malim otočkim
zajednicama u stjecanju vještina potrebnih za pisanje i provedbu
projekata koji će im omogućiti dugoročnu energetsku samodostatnost i
samoodrživost. Vjerujem kako će otočani znanja koja će steći prenijeti
i na druga područja, ne samo energetiku", izjavio je hrvatski
zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
Europska unija u narednih 18 mjeseci podržat će do 26 otočnih
zajednica diljem Europe u razvoju planova energetske tranzicije te
provedbi pojedinačnih projekata.
Tajništvo za otoke osnovano je u okviru inicijative "Čista energija za
EU otoke" kojoj je inicijalnu financijsku podršku u obliku granta od
dva milijuna EUR osigurao hrvatski zastupnik Tonino Picula zajedno s
dvoje kolega s Malte i Sicilije.
Tajništvo, prvo radno tijelo pri Europskoj Komisiji namijenjeno
isključivo otocima, službeno je s radom počelo djelovati u lipnju ove
godine i ima za cilj pružiti podršku energetskoj tranziciji otočkih
zajednica.
(Hina)
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