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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja vodilno pobudo o gospodarni rabi virov, ki mora zaobjeti vse evropske vire, tudi 
surovine, kot so goriva, minerali in kovine, ter vire, kot so hrana, prst, voda, zrak in naravno 
okolje; poudarja, da bi morala politika spodbujati trajnostno rabo virov in da bi se morala 
usmeriti v vlaganja v trajnostni razvoj ozemelj, s čimer bi se zagotovila pametna, trajnostna in 
vključujoča rast v Evropi, ki bo prispevala k zanesljivi oskrbi z energijo in energetsko 
učinkovitejšemu prometu, hkrati pa bo izkoristila potencial zelenih delovnih mest ter 
zagotovila konkurenčnost evropskih podjetij, pa tudi boljšo kakovost življenja za sedanjo in 
prihodnje generacije ter medgeneracijsko solidarnost;

2. poudarja, da je treba naložbe usmeriti v energetsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih 
virov, energetsko učinkovitost stavb in čist prevoz ter v regionalno infrastrukturo za energijo 
iz obnovljivih virov, zlasti v prikrajšanih regijah; poziva države članice, naj v sedanjem 
programskem obdobju povečajo prispevek strukturnih skladov k trajnostni rasti, ter poziva 
Komisijo, naj brez birokratskih ovir in hitro oceni spremenjene operativne programe;

3. ugotavlja, da kljub prizadevanjem EU ter nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov še 
vedno obstajajo velike težave pri skupni rabi virov; zato poudarja, da je treba za Evropo, 
gospodarno z viri, na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU izvajati 
okrepljeno usklajevanje in sinergije med širokim spektrom področij politik in njihovimi 
različnimi instrumenti ter izmenjavo primerov dobre prakse v okviru mrež lokalnih in 
regionalnih organov, povezanih z upravljanjem regionalnih skladov, da bi zagotovili njihovo 
učinkovitost in spodbujali skupno strategijo za rabo virov; poudarja, da regionalna politika že 
uporablja usklajen in celovit pristop; ugotavlja, da obstajajo kompromisi med nekaterimi 
področji politik, ki jih je treba spodbujati z jasnimi in dokazno podprtimi smernicami;

4. opozarja na ključno vlogo regionalne politike pri podpiranju pobud, namenjenih učinkoviti 
rabi virov, zlasti za energetsko učinkovitost stavb, vlaganja v raziskave, inovacije in trajnostni 
razvoj, zaradi njenih dolgoročnih razvojnih programov, decentraliziranega sistema upravljanja 
in vključevanja prednostnih nalog EU za trajnostni razvoj, zaradi česar je še posebno 
primerna za uresničevanje gospodarnejše rabe virov; glede na razpravo o politiki, ki bo 
temeljila na rezultatih, poziva k oblikovanju programov in prakse, ki bodo zagotavljali, da bo 
najbolj gospodarna raba virov bistveno načelo v regionalni politiki, ter meni, da je treba te 
prednostne naloge upoštevati v prihodnji zakonodaji na področju regionalne politike, tako da 
se pozornost nameni projektom, ki spodbujajo gospodarno rabo virov v Evropi;

5. poudarja, kako pomembno je, da skupine regij in države članice pripravijo skupno 
strategijo za gospodarno rabo virov; v zvezi s tem poudarja pomen evropskega teritorialnega 
sodelovanja za oblikovanje usklajenih tovrstnih strategij ter nujnost naložb v čezmejno 
energetsko in okoljsko infrastrukturo za boljše varstvo in pretok virov; poleg tega spodbuja 
pripravo makroregionalnih strategij, osredotočenih predvsem na varstvo okolja, oskrbo z 
energijo in energetsko neodvisnost;
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6. poudarja, da bi se z gospodarno rabo virov morali ukvarjati na regionalni in lokalni ravni –
ob upoštevanju zmožnosti, pomanjkljivosti in različnih stopenj razvitosti evropskih regij – ter 
da bi morali biti regionalni in lokalni organi, pa tudi civilne organizacije, državljani in druge 
zainteresirane strani neposredno vključeni v začetno načrtovanje in poznejše izvajanje 
ustreznih ukrepov v skladu z načelom partnerstva, ki bi se ustrezno financirali v okviru 
tehnične pomoči; tak pristop bi skupaj s strategijo ozaveščanja javnosti privedel do večjega 
občutka odgovornosti in večje pripadnosti ciljem v zvezi z gospodarno rabo virov na vseh 
ravneh ter njeno vlogo v boju proti podnebnim spremembam; poudarja, da morajo lokalni in 
regionalni organi ukrepe za gospodarno rabo virov uskladiti s strategijo EU 2020 in jih 
vključiti v širše teritorialne pakte, ki zajemajo vse vodilne pobude;

7. priporoča državam članicam, naj v določanje prednostnih nalog, načrtovanje ukrepov in 
njihovo izvajanje že od začetka neposredno vključijo podnacionalne ravni, tudi lokalne; 
nadalje priporoča, naj se izvede posvetovanje z državljani, ki bo platforma za razpravo in 
izmenjavo informacij, saj bo javnost ključna za izvajanje teh ukrepov in bo tudi imela končne 
koristi od Evrope, gospodarne z viri;

8. poudarja, da so potrebni skupni kazalniki, na podlagi katerih bo mogoče oceniti celotni 
učinek ukrepov, ki jih bo sprejel sektor, ter meni, da mora biti v njihovo opredelitev vključena 
Komisija; 

9. poudarja, da se morajo nosilci odločanja na nacionalni in regionalni ravni v celoti zavedati 
pomena ločitve rasti od rabe virov; poziva vse države članice in regije, naj si še naprej 
prizadevajo za gospodarno rabo virov in podprejo financiranje raziskav in razvoja na tem 
področju; v zvezi s tem poudarja, da morajo biti cilji uresničljivi in cenovno sprejemljivi ter 
povezani z dolgoročnim ciljem in ukrepi, ki jih je treba izvesti v tej smeri;

10. meni, da so preglednost v zvezi s kohezijsko politiko in njenim programskim ciklom, 
razporejanje odhodkov in dostop morebitnih prejemnikov sredstev iz strukturnih skladov do 
podatkov bistveni pogoji za doseganje splošnih ciljev kohezijske politike; 

11. poudarja, da so inovacije in raziskave potrebne za uvedbo bolj trajnostnih načinov 
proizvodnje in porabe;

12. opozarja, da mora Evropski sklad za regionalni razvoj še naprej izpolnjevati dopolnjujoča 
se cilja gospodarne rabe virov in boja proti energetski revščini;

13. poudarja, da imajo tako podjetniki kot potrošniki pomemben ključ do gospodarne rabe 
virov v Evropi;

14. poudarja, da je treba spodbujati orodje finančnega inženiringa JESSICA za projekte 
energetske infrastrukture in energetske učinkovitosti na urbanih območjih.
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