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POBUDE

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

1. opozarja, da je Parlament že sprejel poročilo o vlogi kohezijske politike EU in njenih 
akterjev pri izvajanju nove evropske energetske politike ter da to poročilo zajema tudi 
vprašanja energetske učinkovitosti;

2. poudarja, da bo kohezijska politika odigrala ključno vlogo pri izvajanju ukrepov, 
potrebnih za doseganje cilja Unije o 20-odstotnem prihranku primarne energije do leta 
2020, in pri utiranju poti nadaljnjim izboljšavam na področju energetske učinkovitosti po 
tem datumu;

3. ugotavlja, da glavni cilj kohezijske politike ostaja zmanjševanje gospodarskih, socialnih in 
teritorialnih razlik med regijami, ter meni, da politika za izboljšanje energetske 
učinkovitosti ne bi smela ovirati uresničitve omenjenega cilja; poudarja, da zahtevajo 
morda nekatera izmed najrevnejših območij EU drugačne prednostne naloge in najprej 
potrebujejo vlaganja na drugih področjih; poudarja, da sta prilagodljivost in 
decentralizirano upravljanje sredstev na lokalni ravni glavni prednosti kohezijske politike;

4. poudarja, da naložbe v energetsko učinkovitost prispevajo h gospodarski rasti, 
zaposlovanju, zlasti na lokalni in regionalni ravni, inovacijam, energetski neodvisnosti in 
zmanjšanju energetske revščine v gospodinjstvih, zaradi česar lahko pozitivno vplivajo na 
ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo; poudarja, da mora dodeljevanje sredstev 
temeljiti na načelih sorazmernosti ter stroškovne in gospodarske učinkovitosti ter ne sme 
povečati upravnih bremen;

5. poudarja, da sta birokracija in pomanjkanje jasnosti postopkov otežila dostop do 
strukturnih skladov in Kohezijskega sklada ter akterje, ki najbolj potrebujejo sredstva iz 
teh skladov, odvrnila od kandidiranja zanje; zato podpira poenostavitev pravil in 
postopkov, odpravo birokratskih ovir in večjo prilagodljivost pri dodeljevanju teh sredstev 
na ravni EU in na nacionalni ravni; meni, da bo poenostavitev prispevala k učinkovitemu 
dodeljevanju sredstev, višji stopnji črpanja, manjšemu številu napak in krajšim obdobjem 
izplačila, najrevnejšim državam članicam in regijam pa omogočila, da bodo lahko v celoti 
izkoristile finančne instrumente, ki so namenjeni za zmanjšanje razlik med regijami in 
državami; meni, da je treba doseči ravnovesje med poenostavitvijo in stabilnostjo pravil in 
postopkov;

6. poudarja, da države članice ne bi smele čakati do končnega roka za uveljavitev Direktive 
2010/31/ES, ampak bi morale vlagati v razvoj novih in energetsko učinkovitejših 
materialov in tehnologij za namene ustvarjanja delovnih mest, oživitve industrije in večje 
konkurenčnosti regij EU;

7. poudarja, da so v okviru pobud JESSICA in ELENA za naložbe v trajnostne energetske 
vire na lokalni ravni na voljo potencialne koristi za pomoč mestom in regijam pri uvajanju 
izvedljivih naložbenih projektov na področju energetske učinkovitosti, ter poziva k 
spodbujanju teh pobud;
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8. meni, da je najpomembnejše, da se s strukturnimi skladi, Kohezijskim skladom ter 
drugimi finančnimi instrumenti in instrumenti z učinkom vzvoda financira energetska 
učinkovitost, zlasti v stanovanjskem sektorju; poziva Komisijo in države članice, naj 
posredujejo jasne in lahko dostopne informacije o finančnih instrumentih, spodbudah, 
donacijah in posojilih, ki so na voljo za podporo projektom energetske učinkovitosti;

9. poudarja pomen vključitve razsežnosti energetske učinkovitosti v strategije za raziskave in 
inovacije za pametno specializacijo, ki jih bodo države članice in regije morale pripraviti 
za dostop do sredstev za inovacije v okviru prihodnje kohezijske politike;

10. izraža skrb zaradi nedavnih dogodkih v državah, kot je Bolgarija, kjer so visoke cene 
energije povzročile socialne nemire, ter poziva k ciljno usmerjenim ukrepom za dostopno 
energijo za vse državljane;

11. poudarja zlasti možne družbene koristi vlaganj v energetsko učinkovitost, ki lahko 
pripomorejo k nižjim računom za energijo potrošnikov; 

12. posebej poudarja možne energetske prihranke javnih in stanovanjskih zgradb, ki 
prestavljajo 40 odstotkov končne porabe energije v Uniji, in poziva države članice k 
hitremu sprejetju dolgoročne strategije po letu 2020 za pridobivanje vlaganj za prenovo 
stanovanjskih in poslovnih zgradb za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbnih 
fondov, kot določa Direktiva 2012/27/EU;

13. opozarja, da morajo biti do 31. decembra 2020 vse nove stavbe skoraj nič energijske, nove 
stavbe, ki so v javni lasti ali javni rabi, pa morajo biti skoraj nič energijske dve leti pred 
tem datumom;  zato poziva države članice, naj pospešijo oblikovanje nacionalnih 
programov za povečanje števila skoraj nič energijskih stavb in uvedejo določbe za 
opredelitev takšnih stavb, ki naj odražajo stanje na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni 
na tem področju;

14. poudarja pomen kohezijske politike in njej dodeljenih finančnih sredstev za popoln razvoj 
pametnih omrežij in inteligentnih mrež, ki prinašajo učinkovitejše energetske sisteme v 
vseh regijah ter s tem manjšo porabo energije in manjšo energetsko izgubo;

15. poziva Komisijo, naj državam članicam pomaga izboljšati njihove upravne zmogljivosti in 
informativne kanale, da bi dosegle boljše ciljno usmerjanje obstoječih sredstev; poziva 
države članice k polni uporabi strukturnih in kohezijskih skladov za spodbujanje naložb za 
izboljšanje energetske učinkovitosti; 

16. poziva države članice, naj omogočijo lažje ustanavljanje finančnih mehanizmov za 
izboljšanje ukrepov energetske učinkovitosti, ki bi v skladu z Direktivo 2012/27/EU čim 
bolj povečali učinek financiranja iz različnih virov; poziva Komisijo, naj državam 
članicam pomaga pri oblikovanju finančnih mehanizmov in pri izmenjavi najboljših praks 
med nacionalnimi ali regionalnimi oblastmi ali organi;

17. poziva države članice, naj začnejo s kampanjami za obveščanje o koristih večje energetske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb z vidika udobja in nižjih računov za storitve; istočasno 
opozarja, da so ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti najbolj učinkoviti, kadar 
zadevajo stavbe in ne posameznih enot slednjih (npr. stanovanj);
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18. je zaskrbljen zaradi nedavnih ugotovitev Računskega sodišča, ki kažejo na stroškovno 
neučinkovitost vlaganj kohezijske politike v energetsko učinkovitost, kar je posledica 
nepravilnega izvajanja in nepravilne uporabe temu namenjenih sredstev;

19. poziva Komisijo k takojšnjemu izvajanju priporočil Računskega sodišča, da mora biti 
financiranje ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike v skladu s 
pravilno oceno potreb, treba ga je redno spremljati, uporabljati primerljive kazalce 
uspešnosti, pregledna merila za izbor projektov in standardne stroške naložbe na enoto 
energije, ki naj bi se prihranila z najdaljšo sprejemljivo enostavno vračilno dobo.
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