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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je energetska učinkovitost najbolj stroškovno učinkovit ukrep za zmanjšanje 
emisij CO2 in drugih emisij ter pomeni edinstveno priložnost za podporo in ustvarjanje 
delovnih mest in hkratno zmanjšanje odvisnosti od uvoza energije; ugotavlja, da bi po 
mnenju Komisije koristi varčevanja z energijo presegle 1000 EUR na gospodinjstvo letno;

2. poudarja, da ima EU res zavezujoči cilj 20 % obnovljivih virov energije do leta 2020 in 
veljavno direktivo, ki določa metodo za doseganje tega cilja, vendar za energetsko 
učinkovitost, ki je stroškovno učinkovitejši instrument, ni podobne zakonske ureditve; 
zato meni, da je za vso prihodnjo zakonodajo EU pomembno, da privede do enake ravni 
naložb na področju energetske učinkovitosti kot pri obnovljivih virih energije; poziva 
Komisijo, naj do konca leta 2010 predstavi zakonodajni predlog, podoben direktivi o 
obnovljivih virih energije, ki bo uvedel zavezujoči cilj za zmanjšanje porabe energije za
25 %;

3. poudarja, da so za gospodarske subjekte odločilni tudi dolgoročni cilji za zmanjšanje 
porabe energije za 42 % do leta 2030 ter za 75 % do leta 2050;

4. poudarja, da je ustrezno izvajanje direktive za okoljsko primerno zasnovo glavna 
prednostna naloga, ter ponavlja, da so v tej direktivi že predvideni izvedbeni ukrepi v 
zvezi z dvanajstimi skupinami izdelkov do leta 2007;

5. poziva Komisijo, naj predstavi zakonodajni predlog za preoblikovanje direktive o 
energetskih storitvah, ki bo vključeval obveznosti o zmanjšanju porabe energije za 
ponudnike energije; vztraja, da bi tak predlog moral zagotavljati ustrezno sodelovanje 
malih in srednjih podjetij pri dejavnostih energetske učinkovitosti;

6. poudarja, kako pomembna je sočasna proizvodnja toplote in električne energije, zlasti 
mikroproizvodnja za 1 do 3 družinske hiše, ter poziva Komisijo, naj pregleda regulativne 
in finančne instrumente, ki so potrebni, da se potencial te energije v celoti izkoristi, ter 
predlaga vse potrebne pobude in zakonodajne ukrepe.


