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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. poudarja, da je kohezijska politika temeljni instrument za dosego cilja 20-20-20 do leta 
2020 in za vzpostavitev skladne strategije za evropsko gospodarstvo z dolgoročno in 
srednjeročno najboljšo energetsko učinkovitostjo in nizkimi emisijami CO2; se zaveda, da 
naložbe v projekte energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije ne napredujejo 
po pričakovanjih; 

2. poziva Komisijo, naj opredeli ovire, ki preprečujejo uporabo višjega odstotka teh sredstev 
na energetskem področju, in naj predstavi dodatne ukrepe, s katerimi bo te razmere 
izboljšala;

3. glede na pregled kohezijske politike in finančno perspektivo EU poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bo varčevanje z energijo samodejno vključeno med pogoje za odobritev 
sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov, ter naj nameni večji delež sredstev za 
projekte energetske učinkovitosti in decentraliziranih obnovljivih virov energije;

4. se zaveda, da ima lahko učinkovita uporaba virov številne socialne in ekonomske koristi, 
zlasti ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju in v mestih, ki ne bodo podvržena 
preselitvi proizvodnje, zlasti v primeru malih in srednjih podjetij;

5. poudarja pomembno vlogo informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri spodbujanju 
učinkovite rabe energije ter za socialno, ekonomsko in teritorialno kohezijo EU;

6. ugotavlja, da se naložbe v digitalno gospodarstvo neenakomerno razvijajo; poziva 
Komisijo in države članice, naj povečajo podporo informacijskim in komunikacijskim 
tehnologijam s spodbujanjem inovacij in podvojijo prizadevanja za spodbujanje naložb v 
nova, odprta in konkurenčna visokohitrostna omrežja, ki bodo omogočila splošen dostop 
do interneta in zmanjšanje digitalne ločnice med evropskimi državljani.


