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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. spodbuja Komisijo pri njenih prizadevanjih za oblikovanje skupnega pristopa k 
energetski politiki, ki bo privedla do v celoti trajnostnih, konkurenčnih notranjih trgov, 
varnosti oskrbe, manjših stroškov za potrošnika in enakosti dostopa, ter poudarja, da 
mora ta politika vključevati trajnostno, usklajeno, strateško in usmerjeno podnacionalno 
komponento;

2. poziva Komisijo, države članice, regije in druge vpletene sogovornike, naj v okviru 
nacionalnih strateških referenčnih okvirov in operativnih programov za obdobje 2007–
2013 ter v skladu s strateškimi smernicami, sprejetimi v dogovoru s Parlamentom, 
možnosti, ki jim jih ponuja kohezijska politika, učinkovito izrabijo v podporo omenjeni 
evropski strategiji za trajnostno, konkurenčno in varno energijo;

3. poziva Komisijo, naj v pripravo četrtega kohezijskega poročila vključi predloge iz te 
evropske strategije, pri tem pa naj, kot dodatnima kazalcema ekonomske, družbene in 
regijske kohezije, posebno pozornost nameni vlogi varnega dostopa do energije ter njeni 
raznoliki, trajnostni in učinkoviti rabi; poziva Komisijo, naj v ta namen poveča prisotnost 
ter dejavnost EIB in novih kohezijskih finančnih instrumentov (JASPERS, JEREMIE in 
JESSICA) pri projektih, ki vključujejo energetsko učinkovitost in podporo obnovljivim 
virom energije; 

4. meni, da je treba najprej celovito oceniti sedanje ukrepe in prakse na področju energetske 
politike na evropski ravni ter njihovo izvajanje s strani držav članic, šele nato pa po 
potrebi predlagati nova pravila in institucije;

5. obžaluje, da je predlagana energetska politika usmerjena predvsem v oskrbo in da 
strategija vprašanjem energetske učinkovitosti ne pripisuje zadostnega pomena; vztraja, 
da mora skupna energetska politika dati nedvoumno prednost trajnostni energetski 
učinkovitosti, ki lahko že sedaj dosega resnične in merljive prihranke, ter obnovljivim in 
decentraliziranim virom energije, zlasti ko gre za opremo in tehnologije v javni 
infrastrukturi in gospodinjstvih; vztraja, da mora skupna energetska politika ustvariti 
pogoje, v katerih bo mogoče nove, kratko- in dolgoročno uporabne tehnologije hitro in 
učinkovito izkoristiti;

6. zahteva, naj bo regionalna razsežnost sestavni del energetske politike Unije, s čimer bi 
dali prednost enakomerneje porazdeljeni proizvodnji in porabi energije na ozemlju EU ter 
tako olajšali širjenje gospodarskih dejavnosti in prebivalstva;

7. poudarja, da imajo mnoge odročne in najbolj odročne regije velik potencial za 
pridobivanje obnovljivih energij, kar je povezano z njihovimi geografskimi ali 
podnebnimi značilnostmi (sončna lega, izpostavljenost vetru, biomasa, energija 
valovanja); upa, da bo ta izjemna priložnost bolje izkoriščena, zlasti v smislu dejavnega 
prispevka k uresničevanju kjotskih ciljev;

8. poudarja ključno vlogo, ki jo imajo lokalne in regionalne oblasti, in vlogo, ki bi jo te 
lahko imele pri uvedbi in izvajanju ukrepov za vključevanje obnovljive energije in 
energetsko varčnih tehnologij v projekte, ki jih uresničujejo in za katere prejemajo 
nacionalna sredstva in sredstva Skupnosti, npr. ukrepov v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo stavb, pri čemer lahko izkoristijo vse prednosti, ki jih prinaša direktiva o 
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energetski učinkovitosti stavb1; poziva lokalne in regionalne oblasti k uporabi energetsko 
najučinkovitejših infrastruktur in storitev na primer pri zunanji razsvetljavi in sistemih 
javnega prevoza;

9. zahteva, da lokalne in regionalne oblasti prejemajo celovito in stalno podporo na 
področju energetske učinkovitosti in trajnostnih ukrepov v okviru vseh evropskih shem 
financiranja, zlasti strukturnih skladov, sedmega okvirnega programa, programa 
"Inteligentna energija - Evropa" ter na splošno vseh ukrepov regionalne politike in 
finančnega upravljanja, ki so del kohezijske politike za obdobje od 2007 do 2013, ter na 
področju dejavnosti EIB;

10. poziva Komisijo, naj po strukturiranem dialogu objavi sporočilo o vlogi lokalnih in 
regionalnih oblasti v energetski politiki, s posebnim poudarkom na energetski 
učinkovitosti, trajnostnih in/ali decentraliziranih virih energije, ki ne proizvajajo CO2, ter 
trajnostnem prevozu in mestni razsežnosti energetske politike;

11. poziva Komisijo, naj v celoti podpre pravilno delujoč notranji trg plina in elektrike, ki 
deluje v prid vsem evropskim državljanom, da bi bila s tem nenazadnje presežena 
prevlada nekdanjih monopolnih dobaviteljev; nadalje poziva k večji medsebojni 
povezanosti nacionalnih trgov plina in elektrike, kar bo še posebej koristilo obmejnim 
regijam Unije.

  
1 Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne 

energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (UL L 114, 27.4.2006, str. 
64).
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