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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 bo kohezijska politika odigrala ključno vlogo pri izvajanju ukrepov, 
potrebnih za doseganje cilja Unije o 20% prihranku primarne energije do leta 2020;

2. ugotavlja, da glavni cilj kohezijske politike ostaja zmanjševanje gospodarskih in socialnih 
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;

3. poudarja, da lahko naložbe v energetsko učinkovitost prispevajo h gospodarski rasti, 
zaposlovanju, inovacijam in zmanjšanju energetske revščine v gospodinjstvih, zaradi česar 
lahko pozitivno vplivajo na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo; 

4. 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; 

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

6. 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;

7. poziva države članice k polni uporabi strukturnih in kohezijskih skladov za spodbujanje 
naložb za izboljšanje energetske učinkovitosti; 

8. 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;

9. je zaskrbljen zaradi nedavnih ugotovitev Računskega sodišča, ki kažejo na stroškovno 
neučinkovitost vlaganj kohezijske politike v energetsko učinkovitost; 

10. 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.


