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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pregledu akcijskega načrta o energetski učinkovitosti
(2010/2107(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: 
uresničitev možnosti“ (KOM(2006)0545), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. januarja 2008 z naslovom „20 20 do leta 
2020 – priložnost Evrope glede podnebnih sprememb“ (KOM(2008)0030), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. novembra 2008 z naslovom „Energetska 
učinkovitost: doseganje cilja 20-odstotnega deleža“ (KOM(2008)0772),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. januarja 2007 z naslovom „Energetska 
politika za Evropo“ (KOM(2007)0001) in kasnejšega sporočila Komisije z dne 
13. novembra 2008 z naslovom „Drugi strateški pregled energetske politike: akcijski načrt 
EU za varnost preskrbe in solidarnost pri preskrbi z energijo“ s spremnimi dokumenti 
(KOM(2008)0781),

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 663/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 
2009 o oblikovanju programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne 
pomoči Skupnosti projektom na področju energetike (evropski energetski program za 
oživitev)1,

– ob upoštevanju Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 
2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS (direktiva o energetskih storitvah)2,

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezaniih z energijo, s pomočjo 
nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku3,

– ob upoštevanju Direktive 2010/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 
2010 o energetski učinkovitosti stavb4,

– ob upoštevanju dokumenta Komisije z dne 7. maja 2010 z naslovom „Na poti do nove 
energetske strategije za Evropo 2011–2020“ ,

– ob upoštevanju neodvisne študije z naslovom „Obdavčenje službenih vozil. Subvencije, 
blaginja in ekonomija (ang. Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy)“, 

                                               
1 UL L 200, 31.7.2009, str. 31.
2 UL L 114, 27.4.2006, str. 64.
3 UL L 153, 18.6.2010, str. 1.
4 UL L 153, 18.6.2010, str. 13.
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izvedene na zahtevo Komisije1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. februarja 2009 o drugem strateškem pregledu 
energetske politike2,

– ob upoštevanju člena 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2010),

A. ker je varčevanje z energijo stroškovno najučinkovitejši in najhitrejši način za zmanjšanje 
emisij CO2 in drugih emisij ter za večjo zanesljivost oskrbe, in bi morala biti energetska 
učinkovitost osrednja prednostna naloga vsake prihodnje strategije EU, zlasti strategije za 
leto 2020,

B. ker energetski prihranek prinaša gospodarske prednosti; ker evropski uvoz energije 
narašča, leta 2007 je bil vreden 332 milijard EUR, po podatkih Komisije lahko energetske 
koristi letno nanesejo na več kot 1000 EUR na gospodinjstvo3, uspešno uresničevanje cilja 
glede energetske učinkovitosti pa bi lahko EU prihranilo okoli 100 milijard EUR in 
zmanjšalo emisije za skoraj 800 milijonov ton na leto4,

C. ker so potrebna večja prizadevanja, da bomo do leta 2020 uresničili cilj za 20 % večje 
energetske učinkovitosti in ker samo spremljanje napredka pri doseganju cilja ne 
zadostuje,

D. ker je amortizacijska doba pri energetski učinkovitosti kratka, tovrstne naložbe pa tako na 
podeželju kot v mestih ustvarjajo nova delovna mesta, ki se večinoma ne selijo drugam, 
zlasti v gradbenem sektorju ter malih in srednjih podjetjih,

E. ker ima uporaba javnih sredstev v ponavljajočih se finančnih instrumentih za izplačevanje 
finačnih spodbud ukrepom s področja energetske učinkovitosti v teh časih proračunskih 
omejitev to prednost, da omogoča vzdrževanje večine teh sredstev na daljši rok,

F. ker je poraba energije zaradi povpraševanja narasla in ker se je treba dejansko spoprijeti s 
problematiko tržnih ovir za energetsko učinkovitejše izdelke,

G. ker stavbe porabijo okoli 40 % energije in povzročijo okoli 36 % emisij toplogrednih 
plinov v EU5 in ker je gradbeništvo z okoli 12 % BDP EU pomemben del evropskega 
gospodarstva,

H. ker industrijski električni motorji porabijo 30 %–40 % proizvedene svetovne električne 
                                               
1 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 UL C 67E, 18.3.2010, str. 16.
3 KOM (2008)0772, str. 4.
4 KOM (2008)0030, str. 8.
5 KOM (2008)0772, str. 8.
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energije in ker lahko ustrezna optimalizacija tovrstnih motornih sistemov, predvsem z 
uravnavanjem hitrosti, prihrani med 30 % in 60 % porabljene energije,

1. Skladnost z veljavno zakonodajo in njeno izvajanje

1. poziva Komisijo, naj predstavi oceno rezultatov glede prizadevanj držav članic in svojih 
prizadevanj; meni, da bi moral akcijski načrt za energetsko učinkovitost vsebovati zavezo 
Komisije, da bo predlagala nadaljnje ukrepe EU, na primer obvezne cilje glede energetske 
učinkovitosti za države članice, ki bodo pravični, merljivi in bodo upoštevali relativno 
izhodišče in nacionalne posebnosti posameznih držav, če bi ocena pokazala, da se 
strategija ne uresničuje zadovoljivo in da zato EU ne bo dosegla svojega cilja za 
leto 2020; poudarja, da bi morala ta metoda temeljiti na absolutnih zmanjšanjih v porabi 
energije, da se zagotovi preglednost;

2. poziva Komisijo, naj predstavi ambiciozno zastavljen akcijski načrt za energetsko 
učinkovitost, ki bo upošteval napredek, dosežen z vsemi ukrepi iz akcijskega načrta 2006, 
okrepil izvajanje še vedno potekajočih ukrepov za energetsko učinkovitost, sprejetih po 
opredelitvah iz akcijskega načrta 2006, in zajemal ustrezne nove ukrepe za uresničitev 
cilja za leto 2020;

3. poziva k reviziji direktive o energetskih storitvah, da bi zajela tako imenovani pristop s 
pregledom dosežkov (s prožnimi cilji), tako da bi bilo državam članicam omogočeno 
izbrati, na katerih področjih si bodo na podlagi domnev prizadevale za stroškovno 
učinkovitost in morebiten prihranek energije;

4. poziva Komisijo, naj doda kritično oceno nacionalnih akcijskih načrtov za energetsko 
učinkovitost in njihovega izvajanja, vključno z obveznim formatom poročanja, naj združi 
poročanje z direktivo o energetskih storitvah, energetskim označevanjem in okoljsko 
primerno zasnovo, da bi zmanjšala obremenitev držav članic, ter ukrepanje vseh držav 
članic oceni in razvrsti, da bo smotrno izkoristila pristop s prožnimi cilji;

5. poziva države članice, naj vzpostavijo obsežne programe za tržni nadzor in spremljanje 
skladnosti v zvezi z direktivami o stavbah, okoljsko primerni zasnovi, energetskem 
označevanju in energetskem označevanju pnevmatik, zlasti pri uvozu, Komisijo pa poziva, 
naj izvajanje teh programov spremlja in po potrebi začne postopke za ugotavljanje kršitev;

6. prosi Komisijo, naj nekaj let po začetku veljavnosti revidirane direktive oceni, kako 
obvezno sklicevanje oglaševanja na energetske oznake vpliva na vedenje potrošnikov;

2. Energetska infrastruktura (proizvodnja in prenos)

7. meni, da je potrebna močnejša osredotočenost na sistemske inovacije, kot so pametna 
omrežja, pametni števci in shranjevanje energije, ki lahko povečajo energetsko 
učinkovitost;

8. poziva k reviziji direktive o spodbujanju soproizvodnje, da bi spodbudili soproizvodnjo 
toplote in električne energije ter ogrevanje/hlajenje na daljavo s tem, da bi države članice 
spodbudili k oblikovanju stabilnega in ugodnega regulativnega okvira, tako da bi 
soproizvodnji omogočili prednostni dostop do električnega omrežja ter spodbujali uporabo 
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soproizvodnje ter ogrevanja/hlajenja na daljavo v stavbah in s trajnostnim financiranjem 
soproizvodnje, na primer tako, da bi bila soproizvodnja izbirno merilo za projekte 
podeželskega in mestnega razvoja, ki bi se financirali iz strukturnih skladov;

9. poziva države članice, naj uporabo soproizvodnje raje spodbujajo z vzpostavljanjem in 
posodabljanjem sistemov za ogrevanje na daljavo kot s podporo soproizvodnje same po 
sebi;

10. pozdravlja potekajoče delo Komisije na področju pametnih omrežij in jo poziva, naj 
podpira razvoj tovrstnih omrežij z določitvijo skupnih standardov ter s tem v vsej EU 
zagotovi dolgoročno stabilno usklajeno regulativno okolje;

3. Mestni razvoj in stavbe

11. poudarja, da je treba za zmanjšanje porabe energije in emisij toplogrednih plinov podpirati 
pobude, ki bodo usmerjene na lokalno in regionalno raven, kakršni sta konvencija 
županov in pobuda za pametna mesta;

12. poziva Komisijo, naj oceni potencial javnih stavb za učinkovitost in predlaga obvezen cilj 
glede zmanjšanja energetske porabe v javnih stavbah v državah članicah;

13. je prepričan, da je ključ do uresničenja cilja glede energetskega prihranka to, da so javni 
organi za zgled; po drugi strani se zaveda, da obstoječe proračunske omejitve, zlasti na 
regionalni in lokalni ravni, pogosto omejujejo zmožnost javnih organov za vnaprejšnje 
naložbe; poziva države Komisijo in države članice, naj poiščejo inovativne rešitve za 
reševanje tega vprašanja;

14. meni, da bi morala biti Evropski parlament in Komisija za zgled in do leta 2020 svoje 
stavbe obnoviti za skoraj ničelno porabo;

15. poziva Komisijo, naj uvaja nove pobude v podporo prenovi stavb glede na prihajajočo 
inovacijsko strategijo, na primer inovacijska partnerstva za energetsko učinkovitost v 
energetsko učinkovitih mestih oziroma mestih z ničelnimi emisijami;

16. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo uvedbo energetskih izkaznic, enotnih 
točk za dostop do tehničnega svetovanja in podpore ter finančnih spodbud na regionalni, 
lokalni in evropski ravni;

17. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo širšo uporabo pregledov energetske 
učinkovitosti v podjetjih in razvijejo mehanizme za tovrstno pomoč za mala in srednja 
podjetja;

18. meni, da bi morala Komisija financirati pilotne študije o pregledih energetske 
učinkovitosti stavb, da bi preverila potencialne prihranke in motivirala udeležence na trgu 
za naložbe v energetsko učinkovite rešitve;

19. poziva Komisijo, naj predlaga minimalne energetske zahteve za ulično razsvetljavo, 
zelena javna naročila in energetsko prenovo; ob tem poziva, naj zajame tudi opredelitev 
skupnih življenjskih stroškov za vsa javna naročila za sisteme razsvetljave do leta 2012;
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4. Tehnologija in proizvodi informacijske tehnologije

20. poziva k hitremu in pravilnemu izvajanju direktiv o energetskem označevanju s sprejetjem 
delegiranih aktov, ki bi veljali za nove proizvode, povezane z energijo; meni, da bi morala 
direktiva o okoljsko primerni zasnovi zajemati tudi proizvode za velike stavbe, 
industrijsko opremo, integrirane sisteme razsvetljave v stavbah, črpalke in proizvode za 
učinkovito rabo vode ter vsebovati opredelitev minimalnih zahtev glede učinkovitosti 
stavb;

21. poziva Komisijo, naj vloži posebno zakonodajo o učinkoviti porabi virov pri proizvodih;

22. poziva Komisijo, naj ovrednoti možnost, da bi razširili področje uporabe direktive o 
stavbah, da bi zajela tudi velike stavbe, zahteve za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, 
zlasti pa velike industrijske električne motorje, ki se uporabljajo v velikih stavbah;

23. poziva Komisijo, naj oceni zakonodajo in zagotovi, da bodo v njej obravnavani proizvodi, 
sistemi in njihovi poraba energije, ter meni, da je nujno povečati ozaveščenost 
državljanov EU glede učinkovitosti potrošniških proizvodov, pa tudi proizvodov, 
povezanih z energijo, pri porabi energije in virov; meni, da bi bilo treba naprave pri 
ocenjevanju porabe energije obravnavati kot celoto, ne zgolj kot posamezne delne 
proizvode;

24. pozdravlja delo delovne skupine za pametne števce in poziva Komisijo, naj pred letom 
2011 vloži številna priporočila, da bo zagotovila:

 da bodo pametni števci uvedeni skladno s časovnim načrtom tretjega svežnja za 
energetski trg,

 da se bodo države članice do konca leta 2011 dogovorile o skupnih funkcijah 
pametnih števcev,

 da bodo Komisija in države članice oblikovale oprijemljiv cilj glede števila stanovanj, 
ki naj bi bila do leta 2020 opremljena s tovrstnimi števci;

25. poziva Komisijo, naj v evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo vključi del za 
razvoj in uveljavljanje tehnologije in proizvodov, ki spodbujajo učinkovitost na področju 
energije in porabe virov;

5. Transport

26. poziva Komisijo, naj objavi ambiciozno zastavljeno belo knjigo o transportu, da bo razvila 
trajnostno evropsko transportno politiko, ki bo spodbujala uvajanje energetsko učinkovitih 
novih tehnologij in zmanjšala odvisnost od fosilnih goriv, predvsem nafte;

27. poziva Komisijo, naj spodbuja razvoj inovativnih naprav za povečanje energetske 
učinkovitosti (na primer spojlerji za tovornjake) in preuči njihovo obvezno uvedbo, če se 
izkažejo za stroškovno učinkovite;

28. ob tem spodbuja uporabo energetsko učinkovitih pnevmatik in poziva Komisijo, naj 
določi minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti za vozila, ki jih kupijo javni 
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organi, in pnevmatike na teh vozilih;

29. poziva Komisijo, naj zagotovi okvirne pogoje za razvoj električnih vozil, zlasti glede 
standardizacije programske opreme za infrastrukturo in postaje za polnjenje;

30. ponovno poudarja, da je treba spodbujati intermodalne rešitve prevoza ter razvoj pametnih 
transportnih sistemov, da bi ustvarili energetske prihranke v tem sektorju (višje cene v 
prometnih konicah, informacijske tehnologije za upravljanje prometa, železniška 
infrastruktura itd.)

31. poziva države članice, naj odpravijo davčne ureditve, ki subvencionirajo avtomobile z 
neučinkovitim izkoristkom goriva1;

6. Spodbude in financiranje

32. poziva Komisijo, naj vloži predloge o oblikovanju evropskega okvira ponavljajočih se 
finančnih instrumentov v podporo dopolnilnim ukrepom za energetsko učinkovitost, ki 
bodo podpirali obstoječe uspešne nacionalne sisteme in distribucijske poti (na primer z 
delitvijo tveganja) ter spodbujali oblikovanje in izboljševanje sistemov držav članic za 
energetsko učinkovitost;

33. meni, da bi moral ta okvir upoštevati izkušnje obstoječih ponavljajočih se instrumentov, ki 
jih ponujajo javni finančni posredniki, vključevati obstoječe evropske sklade in biti 
oblikovan tako, da bi pritegnil druga javna ali zasebna sredstva, da bi dosegli čim večji 
učinek in podprli finančne programe za veliko število končnih uporabnikov;

34. v zvezi s tem pozdravlja predlog Komisije za uporabo nerazporejenih sredstev po uredbi o 
evropskem energetskem programu za oživitev, da bi ustvarili namenski finančni 
instrument v podporo energetski učinkovitosti in obnovljivim virom energije, ter poziva 
Svet, naj ta predlog hitro sprejme;

35. poziva, da je treba izboljšati uporabo obstoječih sredstev EU, na primer financiranja 
ukrepov za energetsko učinkovitost iz evropskega sklada za regionalni razvoj; poziva 
Komisijo, naj opredeli ovire za uporabo večjega deleža sredstev iz strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada v te namene in naj ustrezno ukrepa za odpravo teh ovir (na primer z 
dodatnimi ukrepi v podporo tehnični pomoči);

36. poziva Komisijo, naj okrepi zmogljivosti financiranja (npr. program ELENA) in razmisli 
o oblikovanju dodatnih mehanizmov, ki bi se financirali iz programa za pametno energijo;

37. poziva Komisijo, naj uveljavlja ukrepe EU za spodbujanje tehnične podpore, ki bi jo 
zagotavljali izkušeni (nacionalni in mednarodni) finančni posredniki:

 za ozaveščanje in prenos znanja med vodilnimi organi in javnostjo ter med zasebnimi 
finančnimi institucijami o strategijah financiranja in institucionalnih zahtevah za 
podporo naložbam v energetsko učinkovitost,

 za podporo javnim in zasebnim finančnim ustanovam pri izvajanju ustreznih ukrepov 
                                               
1 Dokument o davkih št. 22 (2010): Obdavčenje službenih vozil. Subvencije, blaginja in ekonomija.
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in finančnih instrumentov,

 za oblikovanje trajnostnih in učinkovitih finančnih instrumentov za boljšo izrabo 
razpoložljivih sredstev za naložbe v energetsko učinkovitost,

 za spodbujanje prenosa izkušenj glede najboljše prakse med državami članicami in 
njihovimi finančnimi posredniki;

38. poziva Komisijo, naj razmisli, da bi predlagala učinkovite ukrepe za spodbuditev 
energetskih družb v naložbe v energetsko učinkovitost;

39. ponovno poziva, da je treba v evropski sosedski politiki okrepiti poglavje o energetski 
učinkovitosti in ga sistematično vključiti v dialoge EU s tretjimi državami;

40. poziva Komisijo, naj energetsko učinkovitost določi za eno od prednostnih nalog v osmem 
okvirnem programu za raziskave ter naj znaten del sredstev nameni podprogramom za 
energetsko učinkovitost, podobnim sedanjemu programu za pametno energijo; poudarja, 
da je treba do leta 2020 podvojiti sedanja sredstva za raziskave, razvoj in predstavitve na 
področju energije, vključno z znatnim povečanjem sredstev v prihodnjem proračunu EU, 
še posebej za obnovljive vire energije, pametna omrežja in energetsko učinkovitost;

41. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod
Energetska učinkovitost je stroškovno najučinkovitejši in najhitrejši način za zmanjšanje 
emisij ogljikovega dioksida in drugih emisij. Njene ogromne prednosti se kažejo tako v 
gospodarski rasti kot ustvarjanju novih delovnih mest. Na ta način ustvarjena delovna mesta 
bodo na podeželskih in mestnih območjih, pogosto v malih in srednjih podjetjih, poleg tega 
bodo lokalna in se ne bodo selila. Viri teh delovnih mest so v informacijski tehnologiji, 
gradbeništvu in storitvah.
Od sprejetja akcijskega načrta za energetsko učinkovitost leta 2006 je bilo doseženega že 
veliko, vendar so se politične in gospodarske razmere od tedaj občutno spremenile. Zato je
treba evropsko politiko za energetsko učinkovitost pregledati in jo uskladiti z aktualnimi 
prednostnimi nalogami in dogodki. Kot podlaga za pregled in prenovo evropske politike za 
energetsko učinkovitost bi morali izvesti poglobljeno oceno dosežkov in pomanjkljivosti 
akcijskega načrta iz leta 2006. Prek številnih instrumentov na evropski in nacionalni ravni bi 
se lahko uvedli ukrepi za povečanje energetskega prihranka, na primer okoljsko označevanje 
in okoljski standard za proizvode, povezane z energijo, energetsko porabo stavb in drugo. 
Stališče poročevalca je, da bi si morali snovalci politike prizadevati za čim bolj raznolike 
načine, kako povečati energetsko učinkovitost EU-27, meni pa tudi, da so nekateri instrumenti 
primernejši za uporabo na nacionalni ravni.

Cilji glede energetske učinkovitosti
Vse bolj in bolj jasno je, da EU ne bo uresničila svojega cilja glede 20-odstotnega zmanjšanja. 
Glede tega manjka uradne dokumentacije Evropske komisije. Čeprav ciljev glede emisij in 
obnovljivih virov ni težko meriti in jih je Eurostat javno objavil, so statistični podatki o 
energetski učinkovitosti sporni, model PRIMES pa pogosto označujejo za neprimernega. 
Vseeno pa poročevalec meni, da je Komisija odgovorna za objavljanje statistik o razvoju vseh 
poglavitnejših elementov evropske energetske politike.

Stavbe

Splošno znano je, da imajo stavbe velik potencial glede energetske učinkovitosti. Zaradi 
nedavne prenovitve direktive o energetski učinkovitosti stavb je na tej točki težko zahtevati, 
naj se še enkrat prenovi. Pomembnost stavb pa vendarle kliče po drugačnem pristopu –
takšnem, ki bo v skladu z načelom subsidiarnosti in ne bo v nasprotju s pravicami zasebne 
lastnine. Pretresti bi morali vprašanje ustreznih finančnih instrumentov, pa tudi potrebo po 
okrepitvi poklicnega usposabljanja, dostopa malih in srednjih podjetij do informacij ter 
ozaveščanja na splošno. V žarišču bi morala biti obnova obstoječih stavb, saj se hitrost 
gradnje novih stavb v EU vztrajno niža, številne stare stavbe pa imajo največji potencial glede 
energetske učinkovitosti, če bodo pravilno obnovljene.

Okoljsko primerna zasnova
Poročevalec je na splošno mnenja, da bi bilo treba spodbujati prostovoljne sporazume, vendar 
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so v nekaterih primerih potrebni minimalni standardi in oprijemljivi cilji, da bi premaknili trg 
v energetsko učinkovitejšo smer. Direktiva o okoljsko primerni zasnovi je najučinkovitejši 
instrument na ravni EU na področju politike energetske učinkovitosti, in zgleden primer, 
kakšne vrste politik bi morala EU uvajati. Najobetavnejši pristop bi bil izhajati iz skupnih 
standardov za ves trg EU, uvesti več konkurence med državami članicami in jih s tem 
usposobiti za konkuriranje na svetovnem trgu.

Financiranje
V panogi čiste tehnologije je treba premostiti razkorak med ZDA in Kitajsko na eni strani ter 
EU na drugi. Obe državi sta pri sprejemanju zakonodajnih ukrepov, ki spodbujajo energetsko 
učinkovite rešitve, dosti naprednejši kot EU. Zato bi morale EU in države članice podpirati 
ukrepe in instrumente za povečanje financiranja. S finančnim instrumentom na evropski ravni 
bi bilo treba spodbuditi uvedbo nacionalnih skladov za energetsko učinkovitost, ki bi 
podpirali pogodbe o energetski učinkovitosti (ang. Energy Performance Contracting).

Tovrstne pogodbe, namreč da kupec kupi zajamčen energetski prihranek, je naložbeni vzvod, 
ki se v obdobju 2–15 let povrne. Tak model ustvarja nova delovna mesta v malih in srednjih 
podjetjih, potrošniki prihranijo pri računih za energijo, zmanjšajo pa se tudi emisije.


