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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski svet za energijo je februarja 2011 poudaril, da „je treba doseči cilj povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020, ki se trenutno ne uresničuje po načrtih. V ta 
namen je potrebno odločno ukrepanje, da bi izkoristili velik potencial za večjo energetsko 
varčnost zgradb, transporta ter proizvodov in procesov.“

V politiki EU za energetsko učinkovitost morajo imeti osrednje mesto zgradbe, saj se skoraj 
40 % končne energije porabi (in 36 % emisij toplogrednih plinov proizvede) v hišah, 
pisarnah, trgovinah in drugih zgradbah. Poleg tega so zgradbe na drugem mestu (za 
energetskim sektorjem) po neizkoriščenih stroškovno učinkovitih zmožnostih za prihranek 
energije.

Zmožnosti za stroškovno učinkovit prihranek energije v gradbenem sektorju (ki torej pokriva 
stanovanjske in nestanovanjske zgradbe) se ocenjujejo na 65 milijonov ton naftnega 
ekvivalenta1, kar pomeni približno 587 milijard EUR za kumulativne potrebe po naložbah v 
obdobju 2011–2020. To pomeni naložbe v višini približno 60 milijard EUR letno, s katerimi 
bi uresničili možnosti za prihranek.

Pripravljavka mnenja zato priporoča, da se državam članicam in regijam omogoči prožnost 
pri odločanju, ali želijo svoje naložbe osredotočiti na energetsko učinkovitost javne 
infrastrukture in/ali na stanovanjski sektor.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da mora 
Unija razvijati in izvajati svoje dejavnosti, 
ki vodijo h krepitvi njene ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije. Kohezijski 

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da mora 
Unija razvijati in izvajati svoje dejavnosti, 
ki vodijo h krepitvi njene ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije. Kohezijski 

                                               
1 Glej posvetovalni dokument Komisije „Finančna podpora za energetsko učinkovitost zgradb“; Eichhammer, 
W. idr.: Študija o zmožnostih za energetski prihranek v državah članicah EU, državah kandidatkah in državah 
EGP. 2009; Wesselink, B. idr.: Prihranek energije do leta 2020 – kako potrojiti učinek politike varčevanja z 
energijo v Evropi. Poročilo Evropski podnebni fundaciji, 2010
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sklad mora zato zagotoviti finančni 
prispevek za projekte na področju okolja in 
vseevropskih omrežij v okviru prometne 
infrastrukture.

sklad mora zato zagotoviti finančni 
prispevek za projekte na področju okolja in 
vseevropskih omrežij v okviru prometne 
infrastrukture ter na področjih, povezanih 
s trajnostnim razvojem, ki ponujajo očitne 
okoljske koristi, kot sta energetska 
učinkovitost in obnovljivi viri energije.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Cilje povečanja energetske 
učinkovitosti je mogoče najbolje doseči 
tako, da se k sodelovanju pritegne kolikor 
je mogoče veliko javnih in zasebnih 
strani, da se poskušajo doseči učinki 
vzvoda, ustvarijo delovna mesta in 
prispeva k okolju prijaznejši rasti, v 
skladu s ciljem konkurenčne in trajnostne 
Evrope.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) naložbe v okolje, vključno s področji za 
trajnostni razvoj in energijo, ki imajo 
okoljske koristi;

(a) naložbe v okolje, tudi na področja, 
povezana s trajnostnim razvojem in 
energijo, ki imajo okoljske koristi in 
prispevajo k zmanjšanju izpustov CO2;

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) tehnično pomoč za krepitev 
zmogljivosti na področju urbanega 
upravljanja.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (c b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) tehnično pomoč za uresničevanje 
ciljev strategije Evropa 2020 in uporabne 
posebne stroke.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
obratih, ki spadajo v področje uporabe 
Direktive 2003/87/ES;

(b) naložbe za dosego zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v dejavnostih iz 
priloge I Direktive 2003/87/ES;

Obrazložitev
Bolj jasno besedilo.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) stanovanjskih objektov. (c) stanovanjskih objektov, razen za 
spodbujanje energetske učinkovitosti in 
uporabe obnovljivih virov energije. 
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 3 a – (iii).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (a) – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spodbujanjem proizvodnje in 
distribucije obnovljivih virov energije;

(i) spodbujanjem proizvodnje in 
distribucije obnovljivih virov energije in 
informacijske tehnologije.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (a) – točka (iii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) spodbujanjem energetske učinkovitosti 
in uporabe obnovljivih virov energije v 
javnih infrastrukturah;

(iii) spodbujanjem energetske učinkovitosti 
in uporabe obnovljivih virov energije v 
javnih infrastrukturah in stanovanjskem 
sektorju;

Obrazložitev

Potrebne je več prožnosti za prednostne naložbe.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (a) – točka (iv)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) razvojem pametnih distribucijskih 
sistemov z nizkimi napetostmi;

(iv) razvoj pametnih distribucijskih 
sistemov z nizkimi in srednjimi 
napetostmi;
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (a) – točka (v)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) spodbujanjem nizkoogljičnih strategij 
za mestna območja;

(v) spodbujanjem nizkoogljičnih strategij 
za vse vrste območij, zlasti za mestna 
območja, vključno s spodbujanjem 
trajnostne mobilnosti v mestih, čistega 
javnega prevoza in prilagoditvenih 
ukrepov, ki vplivajo na blažitev;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (c) – točka (i a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) spodbujanjem obnove vodne 
infrastrukture, da se doseže višja raven 
učinkovitosti uporabe virov, zlasti v 
zgodovinskih mestih, kjer se pri 
distribuciji izgubijo velike količine vode.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (c) – točka (ii a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) spodbujanjem inovacij v vodnem 
sektorju in vgrajevanja novih tehnologij 
za nadzorovanje podzemnih vodnih virov.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (c) – točka (iii)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) varovanjem in obnavljanjem biotske 
raznovrstnosti, vključno z zelenimi 
infrastrukturami;

(iii) varovanjem in obnavljanjem biotske 
raznovrstnosti, vključno z zelenimi 
infrastrukturami in omrežjem Natura 
2000;

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (c) – točka (iv)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) izboljšanjem mestnega okolja, 
vključno s sanacijo opuščenih industrijskih 
zemljišč in zmanjšanjem onesnaženosti 
zraka;

(iv) izboljšanjem mestnega okolja, 
vključno s sanacijo opuščenih industrijskih 
zemljišč, zmanjšanjem onesnaženosti zraka 
in ukrepi, usmerjenimi v varstvo in 
ohranjanje zgodovinske in kulturne 
dediščine;

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (c) – točka (iv) (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) (a) razvijanjem in podpiranjem 
ponudbe okoljskih storitev, spodbujanjem 
izboljšanja okoljske uspešnosti in 
učinkovite uporabe virov v malih in 
srednjih podjetjih ter v javnem sektorju;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (d) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbujanje trajnostnega prevoza in
odprava ozkih grl v ključnih omrežnih

(d) spodbujanje intermodalnega 
trajnostnega prevoza in mobilnosti ob 
istočasnem osredotočanju na odpravljanje
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infrastrukturah s: ozkih grl in na dokončanje manjkajočih 
čezmejnih povezav v infrastrukturah 
trajnostnega in intermodalnega prometa s

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izboljšanje institucionalne zmogljivosti 
in učinkovita javna uprava s krepitvijo 
institucionalne zmogljivosti in 
učinkovitosti javnih uprav in služb, 
povezanih z izvajanjem Kohezijskega 
sklada.

(e) izboljšanje institucionalne zmogljivosti 
in učinkovita javna uprava s krepitvijo 
institucionalne zmogljivosti, zmogljivosti 
razvijanja inovacij in učinkovitosti javnih 
uprav in služb, povezanih z izvajanjem 
Kohezijskega sklada.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
PRILOGA 1
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME

Okolje

Trdni odpadki tone dodatne zmogljivosti za recikliranje odpadkov
Oskrba z vodo osebe dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo

m3 ocenjeno zmanjšanje uhajanja vode v vodovodnem 
omrežju

Čiščenje 
odpadne vode

populacijski 
ekvivalent

dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne 
vode

Preprečevanje 
in 

obvladovanje 
tveganja

osebe prebivalci, deležni ukrepov varstva pred poplavami

osebe prebivalci, deležni ukrepov za zaščito pred gozdnimi 
požari in drugih zaščitnih ukrepov

Sanacija 
zemljišč

ha skupna površina saniranih zemljišč
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Pozidava tal ha sprememba pozidanosti tal zaradi razvoja

Narava in 
biotska 

raznovrstnost

ha površina habitatov v boljšem stanju ohranjenosti

Energija in 
podnebne 

spremembe
Obnovljivi viri 

energije
MW dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov energije
Energetska 

učinkovitost
gospodinjstva število gospodinjstev z boljšim razredom energijske 

porabe
kWh/leto zmanjšanje porabe primarne energije v objektih v javni 

rabi
uporabniki število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na 

pametna omrežja
Zmanjšanje 

emisij 
toplogrednih 

plinov

t ekvivalenta 
CO2

ocenjeno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
ekvivalentu CO2

Promet
Železniški km skupna dolžina novih železniških prog

km skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih 
železniških prog

Cestni km skupna dolžina novih cestnih odsekov
km skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih cest

Mestni prepeljani 
potniki

povečanje števila voženj potnikov, prepeljanih s 
podprtim mestnim prometom

Celinske 
plovne poti

t-km povečanje obsega tovora, prepeljanega po izboljšanih 
celinskih plovnih poteh
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Predlog spremembe

ENOTA IME
Okolje

Trdni odpadki tone dodatne zmogljivosti za recikliranje odpadkov
Oskrba z vodo osebe dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo

m3 ocenjeno zmanjšanje uhajanja vode v vodovodnem 
omrežju

Čiščenje 
odpadne vode

populacijski 
ekvivalent

dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne 
vode

Okoljske 
storitve

število število malih in srednjih podjetij ter javnih organov, ki 
imajo koristi od storitev okoljske uspešnosti

Preprečevanje 
in 

obvladovanje 
tveganja

osebe prebivalci, deležni ukrepov varstva pred poplavami

osebe prebivalci, deležni ukrepov za zaščito pred gozdnimi 
požari in drugih zaščitnih ukrepov

Sanacija 
zemljišč

ha skupna površina saniranih zemljišč

Pozidava tal ha sprememba pozidanosti tal zaradi razvoja
Narava in 
biotska 

raznovrstnost

ha površina habitatov v boljšem stanju ohranjenosti

Energija in 
podnebne 

spremembe
Obnovljivi viri 

energije
MW dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov energije
% delež obnovljivih virov energije v končni porabi 

energije
Energetska 

učinkovitost
gospodinjstva število gospodinjstev z boljšim razredom energijske 

porabe
kWh/leto zmanjšanje porabe primarne energije v objektih v javni 

rabi
ekvivalent 

surove nafte 
v tonah

bruto poraba energije po sektorjih

uporabniki število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na 
pametna omrežja

Zmanjšanje 
emisij 

toplogrednih 
plinov

t ekvivalenta 
CO2

ocenjeno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
ekvivalentu CO2

Promet
Železniški km skupna dolžina novih železniških prog
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km skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih 
železniških prog

Cestni km skupna dolžina novih cestnih odsekov
km skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih cest

Mestni prepeljani 
potniki

povečanje števila voženj potnikov, prepeljanih s 
podprtim mestnim prometom

Celinske 
plovne poti

t-km povečanje obsega tovora, prepeljanega po izboljšanih 
celinskih plovnih poteh
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