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POBUDE

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

1. poudarja, da so ukrepi za energetsko učinkovitost stroškovno učinkovit način za 
spodbujanje gospodarske konkurenčnosti, povečanje zanesljivosti oskrbe, zmanjšanje 
emisij CO2 ter ustvarjanje delovnih mest in zmanjšanje energetske revščine; je zaskrbljen 
zaradi majhne porabe sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za ukrepe za 
energetsko učinkovitost v veliko državah članicah; poziva države članice, naj si v svojih 
operativnih programih energetsko učinkovitost zastavijo kot horizontalno prednostno 
nalogo; poziva Komisijo ter nacionalne in regionalne organe, naj omogočijo lažjo uporabo 
strukturnih skladov za ukrepe energetske učinkovitosti, kot so zagotavljanje boljšega
razširjanja informacij na lokalno raven ali vzpostavitev sistemov „vse na enem mestu“; 

2. priznava, da je ena največjih ovir za uresničevanje energetske učinkovitosti na lokalni in 
regionalni ravni potreba po predhodnih naložbah; je prepričan, da bi moral vsak ukrep, 
sprejet na ravni EU, upoštevati vpliv na občine in regije ter njihove proračunske omejitve; 
zato predlaga Komisiji, naj se pri oblikovanju razvojnih smernic na področju energije 
posvetuje z regionalnimi predstavniki ter naj se lokalnim in regionalnim projektom 
zagotovi finančna podpora prek inovativnih programov, ki uporabljajo obstoječe vire 
energije in strukturne sklade;

3. poudarja, da je treba razvijati tehnično pomoč in finančni inženiring na ravni lokalnih in 
regionalnih organov, da bi lokalne akterje podpirali pri oblikovanju projektov, na primer 
prek mehanizma za tehnično pomoč ELENA Evropske investicijske banke in izkušenj 
podjetij za energetske storitve;

4. poudarja, da je eden načinov za uresničevanje možnosti varčevanja z energijo v EU, da 
države članice hitro in pravilno izvajajo zakonodajo EU glede energetske učinkovitosti 
stavb, energetskega označevanja in okoljsko primerne zasnove; poziva Komisijo, naj ta 
proces izvajanja dejavno podpre in spremlja;

5. opozarja, da na lokalni in regionalni ravni obstajajo različne ovire, zlasti v stanovanjskem 
sektorju, ki so posledica finančnih stroškov in dolgih obdobij odplačevanja, različnih 
spodbud za najemnike in lastnike ali zapletenih pogajanj v večstanovanjskih stavbah; 
poziva k inovativnim, stroškovno učinkovitim rešitvam, da bi odpravili te ovire, kot so 
načrti za obnavljanje okrožij, finančne spodbude in tehnična pomoč;

6. poudarja pomembno vlogo regionalnih in lokalnih organov za doseganje ciljev energetske 
učinkovitosti, zato podpira decentraliziran pristop k energetski politiki in energetski 
učinkovitosti na več ravneh, vključno s pobudo združenja županov in pobudo o pametnih 
mestih; poudarja pomen pristopa od spodaj navzgor za mesta in regije, katerega cilj je 
spodbujanje okolju prijaznih in energetsko učinkovitih naložb; poudarja, da bi z 
usklajevanjem prihodnje kohezijske politike s strategijo Evropa 2020 zagotovili ključne 
mehanizme uresničevanja za spodbujanje lokalnega in regionalnega razvoja, s katerimi bi 
dosegli pametno, gospodarsko konkurenčno in trajnostno rast v državah članicah, regijah 
in mestih; 



PE448.974v02-00 4/5 AD\837003SL.doc

SL

7. ugotavlja, da znatne razlike med evropskimi regijami onemogočajo oblikovanje 
standardnega zavezujočega cilja za energetsko učinkovitost, saj bi po nepotrebnem 
obremenili podjetja, še zlasti mala in srednja; zato predlaga, da se izvajanje veljavne 
zakonodaje stalno spremlja in v primeru neupoštevanja sprožijo postopki za ugotavljanje 
kršitev;

8. priznava, da politike energetske učinkovitosti pri zmanjševanju porabe energije doslej niso 
dovolj obravnavale družbene sprejetosti; poudarja, da za uspeh ukrepov energetske 
učinkovitosti ni bistveno le ravnanje uporabnikov, pač pa je treba povečati tudi zaupanje 
potrošnikov; poziva, naj prihodnji akcijski načrt za energetsko učinkovitost zagotovi 
dodatne podporne ukrepe za povečanje družbene sprejetosti; poudarja, da imajo lahko 
regionalne in lokalne ravni bistveno vlogo pri doseganju soglasja;

9. poziva Komisijo, naj uvede ukrepe za boj proti energetski revščini, ki v Evropi prizadene 
najrevnejša gospodinjstva, ter dejavno podpira izvajanje in financiranje energetske 
učinkovitosti stanovanj;

10. poudarja, da imajo podjetja prek inovacijskih prizadevanj bistveno vlogo pri oblikovanji 
in izvajanju ukrepov za varčevanje z energijo; upa, da bo financiranje iz strukturnih 
skladov spodbujalo podjetja k dejavnemu sodelovanju pri projektih na področju 
energetske učinkovitosti;

11. poziva Komisijo, naj veljavno evropsko zakonodajo, na primer direktivo o okoljsko 
primerni zasnovi in direktivo o energetskem označevanju, združi, namesto da jo širi, da bi 
kar se da učinkovito izvajala zakonodajo EU in izkoristila sinergije, zlasti za potrošnika.
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