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EUROZASTUPNIK TONINO PICULA ANGAŽIRAN JE U POMOĆI OTOCIMA 

komisije istaknuli ste kako 

naš oporavak i rast moraju bi-

ti održivi. Je li Europska uni-

ja na dobrom putu u ostvare-

nju Zelenog plana i cilja da do 

2050. Europa postane klimat-

ski neutralna?

- Realno, pred nama je teška 

borba. Ispred Europskog par-

lamenta smo kao zastupnici 

već iskazali veliko nezadovolj-

stvo najavama rezanja veličine 

Fonda za pravednu tranziciju, 

koji je namijenjen upravo pre-

kvalifikaciji i osposobljavanju 

radne snage za nova radna mje-

sta u zelenoj ekonomiji, poseb-

no u članicama EU-a koje za-

ostaju u usvajanju novih teh-

nologija. No, bitka će se voditi 

na više fronti. Odbor za okoliš 

je upravo izglasao tvz. EU kli-

matski zakon s ambicioznim 

ciljevima i čeka se ishod gla-

sovanja na sljedećem plenar-

nom zasjedanju. Osobno sam 

imenovan izvjestiteljem Par-

lamenta na izvješću o obveza-

ma kohezijske politike prema 

klimatskim promjenama, a tu 

govorimo o značajno većim fi-

nancijskim omotnicama.

Za uspjeh cjelokupnog projek-

ta bit će presudno da se krat-

koročni politički apetiti lidera 

nekih zemalja članica nadiđu 

i da se neutralizira utjecaj veli-

kih zagađivača koji ulažu velik 

novac u lobiranje da se zahtjevi 

energetske tranzicije u Europ-

skoj uniji ublaže. Osobno kao 

zastupnik S&D-a i koordinator 

za vanjsku politiku, ulažem u 

ostvarenje ciljeva energetske 

tranzicije velik trud i zbog či-

njenice da je energetska tranzi-

cija i važan dio europske sigur-

nosne politike. Što smo manje 

ovisni o uvozu energenata, to 

smo i sigurniji.

VIJEĆE PREDSJEDNIKA RH ZA ENERGETSKU TRANZICIJU

 → Prvi put u povijesti oformljeno je stručno 
tijelo koje savjetuje hrvatskog predsjednika i 
daje smjernice u prelasku na čiste i održive 
izvore energije i zaštitu klime 

Energetska tranzicija
nije pitanje samo 
tehnologija

Energetska tranzicija nije 
pitanje samo tehnologija, 
nego i pravednosti, davanja 
jednakih mogućnosti svim 
građanima, najbolji mirovinski 
fond u koji mogu ulagati, 
pitanje jednakosti, održivosti, 
morala, generacijske 
solidarnosti, energetske 
sigurnosti, domoljublja i 
budućnosti.

Izjavio nam je to dr. sc. Juli-

je Domac, posebni savjetnik 

predsjednika Republike Hr-

vatske Zorana Milanovića za 

energiju i klimu, te predsjed-

nik Vijeća predsjednika RH za 

energetsku tranziciju, koje je 

prvi put u Hrvatskoj osnovano 

u ljeto 2020. godine.

Odluka predsjednika Mila-

novića o osnivanju Vijeća za 

energetsku tranziciju objav-

ljena je u Narodnim novina-

ma početkom srpnja, a prva 

sjednica uz sudjelovanje hr-

vatskog predsjednika održa-

na je potkraj kolovoza.

Prva važna tema na 
idućoj sjednici Vijeća 

bit će Smjernice 
za programiranje 

Operativnih 
programa za 

financijsku 
perspektivu 2021. 
– 2027. i Plana za 

korištenje Fonda za 
oporavak

Kako je navedeno u odluci 

predsjednika RH, Vijeće orga-

nizira i vodi stručne rasprave 

o posebno važnim pitanjima 

iz područja energetske tran-

zicije (prelaska na čiste i odr-

žive izvore energije i zaštite 

klime) u svrhu pripreme i ko-

municiranja stručnih podloga 

i smjernica iz područja energet-

ske tranzicije te izrade strateš-

ke platforme od interesa za Re-

publiku Hrvatsku.

Konstruktivan dijalog
Uz imenovanog predsjednika 

Julija Domca, Vijeće ima još 16 

članova. Kako je navedeno i na 

stranicama Regionalne ener-

getske agencije sjeverozapad-

ne Hrvatske (REGEA), koje je 

dr. sc. Domac ravnatelj, članovi 

Vijeća su: dr. sc. Ivan Andročec 

iz HEP-ova Sektora za strategi-

ju i razvoj; Dražen Jakšić, rav-

natelj Energetskog instituta 

“Hrvoje Požar”; Darko Jardas, 

ravnatelj Regionalne energet-

ske agencije Kvarner; Vedrana 

Jelušić Kašić iz tvrtke Deloitte; 

prof. dr. sc. Daria Karasaliho-

vić Sedlar s Rudarsko-geološ-

ko-naftnog fakulteta Sveuči-

lišta u Zagrebu; Mario Klobu-

čar iz Hrvatskih šuma; doc. dr. 

sc. Ankica Kovač s Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje Sve-

učilišta u Zagrebu i potpred-

sjednica Hrvatske udruge za 

vodik; Kristijan Lovrenščak, 

direktor tvrtke Tehnostan iz 

Vukovara koja je ostvarila pr-

vu hrvatsku toplanu i sustav-

no promiče primjenu obnovlji-

vih izvora u Vukovaru; mr. sc. 

Boris Markota iz Hrvatskog 

operatora 

prijenosnog 

sustava; Dino No-

vosel iz Hrvatskog Telekoma; 

Bojan Reščec iz tvrtke RP Glo-

bal CSE; Toni Vidan iz Zelene 

akcije; dr. sc. Maruška Vizek 

iz Ekonomskog instituta iz Za-

greba; mr. sc. Sandra Vlašić iz 

tvrtke Terra Hub; Hrvoje Zov-

ko iz Hrvatskog novinarskog 

društva i doc. dr. sc. Tea Žaku-

la s FSB-a.

– Vijeće za energetsku tranzi-

ciju predsjednika Republike 

Hrvatske sastavljeno je isklju-

čivo od stručnjaka i savjetovat 

će predsjednika, davati smjer-

nice za energetsku tranziciju, 

ali i pokušati podići razinu am-

bicije u svim sektorima koji se 

tiču energetske tranzicije – ka-

zao nam je dr. sc. Julije Domac, 

najavljujući kako će prva važ-

na tema na idućoj sjednici Vije-

ća biti Smjernice za programi-

ranje Operativ-

nih programa za 

financijsku perspektivu 

2021. – 2027. i Plana za korište-

nje Fonda za oporavak.

– Očekujemo dolazak i mini-

strice regionalnog razvoja i 

fondova EU-a te konstrukti-

van dijalog i suradnju. Radit 

ćemo na način da spajamo 

struke, ljude, a sve u cilju što 

bržeg i boljeg ostvarenja ener-

getske tranzicije u Hrvatskoj 

bez obzira na politička ili bi-

lo koja druga uvjerenja. Ovo 

je pitanje koje se tiče svakoga 

od nas, EU je dao jasan smjer 

kojim svi zajedno trebamo ići 

– kazao nam je dr. sc. Domac.

Inače, Vijeće će se baviti tema-

ma kao što su uloga građana, 

domaće industrije i poduzet-

nika u energetskoj tranziciji, 

energetski učinkovite zgrade i 

energetska obnova, digitaliza-

cija i pametni gradovi, itd.
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