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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da sta učinkovita raba virov in energetska učinkovitost osnovi za spodbujanje 
trajnostne rasti in boja proti podnebnim spremembam, zato sta srednjeročno in dolgoročno 
osrednja dejavnika konkurenčnosti;

2. ugotavlja, da je EU po nedavnih ocenah Komisije na poti, da bo le polovično izpolnila 
zadani cilj v višini 20 % in da obstaja nevarnost, da države članice s sedanjimi načrti ne 
bodo izpolnile skupnega cilja glede energetske učinkovitosti v višini 20 %, navedenega v 
strategiji Evropa 2020, to pa bi privedlo do zamujenih priložnosti za rast v številnih 
sektorjih in regijah ter pri ustvarjanju delovnih mest;

3. poudarja, da obstaja še veliko možnosti za zmanjšanje porabe, zlasti v energetsko 
intenzivnih panogah, na primer gradbeništvu, prometu in industriji;

4. je seznanjen s tem, da je Komisija marca 2011 sprejela nov „Načrt za energetsko 
učinkovitost 2011“ (KOM(2011)01091), a predlaga, da se sprejmejo dodatni in bolj 
restriktivni ukrepi;

5. zato poziva Komisijo, naj takoj predlaga pravno zavezujoče nacionalne cilje na področju 
energetske učinkovitosti, pri tem pa upošteva različna izhodišča držav članic, njihovo 
gospodarsko uspešnost in hitre ukrepe, ki so jih države sprejele na tem področju; 

6. poudarja, da mora evropski semester predhodnega usklajevanja gospodarskih politik 
odsevati spodbujanje prehoda v okoljsko trajnostno gospodarstvo;

7. zato poziva Komisijo, naj v vsak letni pregled rasti vključi poročilo o napredku na 
področju kazalnikov okoljskega in gospodarskega računovodstva.
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