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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju in vplivu ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike

(2013/2038(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 191(2) PDEU,

– ob upoštevanju člena 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju člena 3 in člena 6 PEU,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 
2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi 
Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94,

– ob upoštevanju Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter 
razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES,

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 18. aprila 2013 z naslovom „Finančna pomoč za 
energetsko učinkovitost stavb“ (COM(2013)225),

– ob upoštevanju poglavja 5 („The European divide in clean energy and fuel poverty“, 
Evropska ločnica na področju čiste energije in energetske revščine) poročila Evropskega 
sindikalnega inštituta (ETUI) z naslovom „Benchmarking Working Europe 2013“ 
(Primerjalna analiza delovne Evrope 2013), Bruselj 2013,

– 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,

– ob upoštevanju svojega poročila z dne 30. aprila 2013 o socialnih stanovanjih  v Evropski 
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uniji1,

– ob upoštevanju poročila Sveta z dne 4. marca 2013 z naslovom „Izvajanje evropskega 
semestra – zbirno poročilo“ (6754/13),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. januarja 2011 z naslovom „Prispevek 
regionalne politike k trajnostni rasti v okviru strategije Evropa 2020“ (COM(2011)17), 

– ob upoštevanju statistične žepne knjige Komisije iz leta 2012 z naslovom „Energetika EU 
v številkah“2,

– ob upoštevanju sporočila Evropske komisije z dne 16. decembra 2008 z naslovom 
„Kohezijska politika: naložbe v realno gospodarstvo“ (COM(2008)0876),,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. oktobra 2006 z naslovom „Akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti“ (COM(2006)0545),

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 21/2012 z 
naslovom „Stroškovna učinkovitost naložb kohezijske politike v energetsko učinkovitost“,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2009 o evropskem načrtu za oživitev 
gospodarstva3,

– ob upoštevanju poročila skupine KfW Group z naslovom „Impact on public budgets of 
KfW promotional programmes in the field of 'Energy-efficient building and 
rehabilitation'“ (Učinek programov spodbud skupine KfW na javne proračune na področju 
energetsko učinkovite gradnje in prenove)4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2013 o vlogi kohezijske politike EU in 
njenih akterjev pri izvajanju nove evropske energetske politike5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. marca 2011 z naslovom „Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ (COM(2011)112),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. maja 2012 o Evropi, gospodarni z viri6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. aprila 2013 z naslovom „Kohezijska politika: 
Strateško poročilo 2013 o izvajanju programov v obdobju 2007–2013“ (COM(2013)210),

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 4. maja 2012 z naslovom „Energetska 
učinkovitost v mestih in regijah s poudarkom na razlikah med podeželskimi območji in 

                                               
1 A7-0155/2013.
2 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0123.
4https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-
Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0017.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0223.
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mesti“1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 14. decembra 2011 z naslovom „Energetska 
učinkovitost“2,

– ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora z naslovom „Predlog direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti“3,

– ob upoštevanju dokumenta o politiki platforme MARIE/ELIH-MED z naslovom 
„Improving MED transnational cooperation answers to energy efficiency challenges in 
buildings“ (Izboljšanje rešitev za izzive na področju energetske učinkovitosti v stavbah v 
okviru mednarodnega sodelovanja MED),  

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. marca 2011 z naslovom „Načrt za energetsko 
učinkovitost 2011“ (COM(2011)109),

– ob upoštevanju priporočil projekta Strukturni in kohezijski skladi za naložbe v trajnostno 
energijo (SF Energy Invest) z naslovom „Practical recommendations to increase the share 
of sustainable energy investments in the upcoming SCF programming period 2014-2020“ 
(Praktična priporočila za povečanje deleža naložb v trajnostno energijo v prihodnjem 
programskem obdobju strukturnih in kohezijskih skladov 2014–2020) 4,

– ob upoštevanju poročila, ki ga je Komisiji predložil inštitut Ismeri Europa z naslovom 
„Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion 
policy 2007-2013 – Synthesis of national reports 2011“ (Strokovna mreža ocenjevalcev za 
analizo uspešnosti kohezijske politike 2007–2013 – povzetek nacionalnih poročil 2011);  

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 27. marca 2013 z naslovom „Okvir 
podnebne in energetske politike do leta 2030“ (COM(2013)169),

– ob upoštevanju študije podjetja Copengahen Economics z naslovom „Multiple benefits of 
investing in energy efficient renovation of buildings“ (Številne prednosti vlaganja v 
energetsko učinkovito prenovo stavb)5, 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenja Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko (A7–0000/2013),

A. ker pomeni izboljšana energetska učinkovitost uporabo manjšega vložka energije za 
enakovredno raven gospodarske dejavnosti ali storitve6;

B. ker je spodbujanje energetske učinkovitosti določeno v členu 194(1) Pogodbe o delovanju 
                                               
1 UL C 225, 27.7.2012, str. 52.
2 UL C 54, 23.2.2012, str. 49.
3 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.20571.
4 http://www.sf-energyinvest.eu/fileadmin/Dateien/Downloads/May2012-Recommendations.pdf.
5 http://www.renovate-europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.
6 COM(2006) 545 final, sporočilo Komisije z dne 19. oktobra 2006 – Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: 
Uresničitev možnosti.
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Evropske unije (PDEU) v kontekstu vzpostavitve in delovanja notranjega trga ter potrebe 
po ohranitvi in izboljšanju okolja;

C. ker je doseganje energetske učinkovitosti za Komisijo in države članice glavna prednostna 
naloga, kot kaže eden od ciljev EU 2020 za povečanje energetske učinkovitosti za 20 %;

D. ker lahko naložbe v energetsko učinkovitost prinesejo gospodarske, družbene in okoljske 
donose;

E. ker lahko pravočasno in učinkovito izvajanje direktive o energetski učinkovitosti občutno 
zmanjša porabo energije, omeji uvoz fosilnih goriv, ustvari nova delovna mesta, zagotovi 
socialno varstvo in izkorenini energetsko revščino; 

F. ker je bilo v sedanjem programskem obdobju 2007–2013 v okviru proračuna za 
kohezijsko politiko 5,5 milijarde EUR namenjenih za energetsko učinkovitost;

G. ker zadnje poročilo Komisije1 ugotavlja, da je bilo do konca leta 2011 posebnim 
projektom za energetsko učinkovitost dodeljenih skoraj 3,8 milijarde EUR, vključno z 
obnovljivimi skladi, kar pomeni 68-odstotno stopnjo izvrševanja;

H. ker je Svet v zbirnem poročilu marca 20132 med dejavnike, ki negativno vplivajo na 
razvoj energetske učinkovitosti, uvrstil nezadostne informacije in finančne spodbude, 
pomanjkanje prepoznavnosti ukrepov energetske učinkovitosti in neustrezno izvajanje 
veljavne zakonodaje, ter opomnil, da so ti dejavniki bolj praktični kot regulativni;

Splošne pripombe

1. poudarja, da je lahko v sedanjem obdobju krize izboljševanje energetske učinkovitosti 
odločilen ukrep za krepitev konkurenčnosti in ustvarjanje novih delovnih mest in rasti ter 
da predstavlja možnost v boju proti podnebnim spremembam, v kateri pridobimo vsi;

2. podpira zavezo EU za uresničitev cilja povečanja energetske učinkovitosti za 20 % do leta 
2020; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sedanje ocene prizadevanj za prihranke energije, ki 
so jih države članice dejansko izvedle ali pa napovedale, kažejo, da lahko dosežemo samo 
9-odstotno izboljšanje; zato poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja, da se doseže 
cilj EU 2020;

3. ugotavlja, da usmerjanje javne porabe k energetsko učinkovitim proizvodom, načinom 
prevoza, zgradbam, industriji ter delu in storitvam lahko pomaga zmanjšati odhodke 
javnih organov za energijo in ponuja boljše razmerje med vrednostjo in porabljenimi 
javnimi sredstvi;

4. poudarja, da bi morale države članice uporabo strukturnih skladov za energetsko 
učinkovitost razumeti kot naložbeno priložnost z velikim učinkom vzvoda in ne kot 
strošek;

                                               
1 COM(2013) 225 final, Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o finančni pomoči za energetsko 
učinkovitost stavb, 18. april 2013..
2 Zbirno poročilo predsedstva Sveta 6754/13: Izvajanje evropskega semestra, 4. marec 2013.
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5. poziva Komisijo, naj izboljša pravno varnost v zvezi s predpisi za regionalno državno 
pomoč za socialna stanovanja ali naložbe v trajnostne zgradbe in energijo;

6. opozarja, da trenutno več kot 9 % državljanov EU ne more ustrezno ogrevati svojih 
domov; ugotavlja, da je energetska revščina posebej huda v novih državah članicah in je v 
večini primerov posledica slabo učinkovitih domov; poziva Komisijo, naj podrobno preuči 
povezavo med  spodbujanjem energetske učinkovitosti, energetsko revščino in ranljivimi 
potrošniki;

7. poudarja potrebo po zagotovitvi usmerjene podpore za vlaganje v socialna stanovanja; 
poziva države članice in vse zainteresirane strani, naj dajo socialnim stanovanjem vidno 
mesto v nacionalnih programih reform in pri oblikovanju strateških prednostnih nalog v 
okviru partnerskih sporazumov v prihodnjem programskem obdobju 2014–2020;

Prihodnje programsko obdobje 2014–2020 in zakonodajne spremembe

8. se sklicuje na omilitev predpisov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) iz leta 
2009 glede energetske učinkovitosti, zaradi česar so postala stanovanja upravičena do 
podpore v vseh delih EU z zgornjo mejo 4 %; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v praksi ta 
politika ni imela za posledico občutnega povečanja sredstev, namenjenih temu cilju; 
poudarja pomen pravne jasnosti glede ukrepov za energetsko učinkovitost pred začetkom 
novega programskega obdobja 2014–2020;

9. pozdravlja nove priložnosti, ki jih ponujata ESRR in Kohezijski sklad v novem 
programskem obdobju 2014–2020, in njuno pomembnejšo vlogo pri realizaciji ciljev 
energetske učinkovitosti; podpira predvsem prihodnjo vlogo finančnih sredstev v okviru 
kohezijske politike v celotnem stanovanjskem sektorju;

10. odločno vztraja pri svojem stališču v trenutnih pogajanjih o uredbi o ESRR glede 
namenskih odstotkov, ki se bodo porabili za posebne tematske cilje za vsako kategorijo 
regij, kar bo zagotovilo pomembno povečanje sredstev za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije; opozarja, da je namensko rezerviranje sredstev bistveno za lažjo 
mobilizacijo lokalnih akterjev in pomaga ustvarjati stabilne, dolgo trajajoče programe 
prenove; 

11. pozdravlja predlog Komisije za širitev uporabe inovativnih finančnih instrumentov v 
Evropskem skladu za razvoj podeželja v prihodnjem programskem obdobju 2014–2020 na 
vse tematske cilje, vključno z energetsko učinkovitostjo; 

12. podpira predloge Komisije za poenostavitev zgradbe strukturnih skladov v novem 
programskem obdobju 2014–2020; meni, da bi zaključek pogajanj o uredbi o skupnih 
določbah moral imeti za posledico uspešno izvedbo financiranja iz več skladov, kar bi 
zelo koristilo večjim projektom na področju energetske učinkovitosti; 

13. pozdravlja napredek v zvezi s partnerskimi sporazumi, dosežen pri pogajanjih o uredbi o 
skupnih določbah; zato poziva države članice in organe upravljanja, naj pri pripravi 
operativnih programov dobro izkoristijo ta mehanizem, in sicer tako da organizirajo 
obširno posvetovanje v obliki foruma z ustreznimi akterji s področja energetske 
učinkovitosti;
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14. poziva države članice, naj nacionalne, regionalne in lokalne strategije na področju energije 
in okolja uskladijo s cilji EU; posebej spodbuja države članice, naj utrdijo povezave med 
nacionalnimi akcijskimi načrti za energetsko učinkovitost in operativnimi programi za 
zagotovitev, da postanejo evropski strukturni in investicijski skladi del celovite strategije, 
ob tem pa še vedno odgovarjajo na teritorialne potrebe; poudarja, da bi to lahko okrepili z 
novim okvirom predhodnih pogojenosti;

15. v pripravah na zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru še enkrat opominja 
države članice na pomen dobro financiranega proračuna za večletni finančni okvir 2014–
2020, v katerem lahko in mora imeti kohezijska politika vlogo gonila okrevanja;

Povečevanje ozaveščenosti in pomen širjenja informacij

16. poziva Komisijo, naj še izboljša in širi nepopolne in asimetrične informacije, ki so zdaj na 
voljo o vprašanjih energetske učinkovitosti, donosov naložb v energetsko učinkovitost ter 
glede najboljših metodologij in ponudnikov ustreznih storitev;

17. poudarja, da je pomanjkanje podrobnih informacij o značilnostih obstoječih stavb na 
regionalni ravni velika ovira za nacionalne in regionalne oblasti, ko oblikujejo strategije in 
načrte;

18. spodbuja organe upravljanja, naj izboljšajo vidnost operativnih programov in priložnosti 
za projekte na področju trajnostne energije, ki jih ponujajo potencialnim upravičencem; 
predlaga, da se to naredi s pomočjo vzpostavitve nacionalnih spletnih mest, platform ali 
baz podatkov za potencialne upravičence in zainteresirane strani, z organizacijo delavnic 
in dogodkov, namenjenih informiranju ciljnih skupin, ter s pomočjo ukrepov za 
izboljšanje vidnosti in dostopnosti obstoječih spletnih virov (kot sta spletni portal Build up 
in priročnik SF-Energy Invest);

19. spodbuja organe upravljanja, naj v prihodnjem programskem obdobju 2014–2020 
podpirajo integrirane projekte s sprejetjem celostnega pristopa k energetski učinkovitosti 
na teritorialni ravni, zlasti z uporabo novih orodij za strateško načrtovanje, kot so celostne 
teritorialne naložbe, in z vključevanjem obstoječih pobud, kot je pakt županov, da bi 
pomagali oblikovati celovite načrte;

20. predlaga, naj Komisija, države članice in organi upravljanja vzpostavijo usklajeno 
delovanje za izvajanje in upravljanje projektov energetske učinkovitosti, ki se financirajo 
iz evropskih strukturnih skladov in investicijskega sklada, z namenom da se spodbuja 
prepotreben dialog in da se izmenjajo najboljše prakse;

Krepitev zmogljivosti in tehnična pomoč

21. poziva države članice, naj sledijo priporočilom Komisije1 in povečajo krepitev 
zmogljivosti, pri tem pa uporabijo sredstva za tehnično pomoč, da bi tako lokalni in 
regionalni akterji ter akterji civilne družbe lahko sodelovali pri oblikovanju regionalnih 
strategij prilagajanja podnebnim spremembam in njihove blažitve;

                                               
1 Sporočilo Komisije o prispevku regionalne politike k trajnostni rasti v okviru strategije Evropa 2020, januar 
2011.
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22. ugotavlja, da prehod na energetsko učinkovite tehnologije zahteva nova znanja in 
spretnosti ter okoljsko ozaveščeno poklicno izobraževanje in posebno usposabljanje v 
gradbenem in številnih drugih sektorjih; zato spodbuja države članice, naj nadaljujejo z 
uporabo sredstev za zagotovitev tehnične pomoči na vseh ravneh (kot na primer s 
pomočjo instrumenta ELENA); nadalje poziva države članice, naj uporabijo strukturne 
sklade za prešolanje in dodatno izobraževanje delavcev za novo nastajajoča delovna mesta 
v nizkoogljičnem gospodarstvu;

Vloga finančnih instrumentov

23. poudarja, da je lahko kombinacija subvencij in finančnih instrumentov uspešen in 
inovativen pristop za pritegnitev zasebnega financiranja, ustvarjanje novih modelov 
javno-zasebnih partnerstev in širjenje inovacij; 

24. opozarja, da prizadevanja za pridobitev finančnih sredstev za naložbe v projekte na 
področju energetske učinkovitosti pogosto ovirajo tržne in regulativne ovire ter ovire v 
zvezi zaupanjem, na primer visoki vnaprejšnji stroški za vlagatelje in težave z 
napovedovanjem natančnega potenciala za prihranek energije;

25. z zaskrbljenostjo poudarja, da so sedanja gospodarska in finančna kriza ter obsežni 
varčevalni ukrepi, ki se izvajajo po vsej EU, državam članicam močno otežili 
zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za sofinanciranje programov kohezijske 
politike, povezanih z energetsko učinkovitostjo; meni, da je zato bistveno, da se poiščejo 
novi inovativni načini financiranja projektov na področju energetske učinkovitosti;

26. se zaveda podpore Komisije večji vlogi novih in inovativnih finančnih instrumentov v 
prihodnjem programskem obdobju 2014–2020; poudarja, da predstavljata pomanjkanje 
pravočasne uveljavitve in pravne jasnosti precejšnjo težavo za države članice, pa tudi za 
druge zainteresirane strani, ki sodelujejo pri upravljanju teh instrumentov; poziva 
Komisijo, naj brez odlašanja predstavi predloge za standardne finančne instrumente, ki 
bodo na voljo za podpiranje ukrepov za energetsko učinkovitost;

27. poziva Komisijo, naj še izboljša usmerjeno finančno podporo Evropske investicijske 
banke (EIB) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBOR) za projekte na področju 
energetske učinkovitosti; poziva EIB, Razvojno banko Sveta Evrope (CEB) in EBOR, naj 
sestavijo skupno delovno skupino, ki bo preučila alternative za nove finančne instrumente, 
ki bi bili na voljo državam članicam skupaj z njihovimi nacionalnimi skladi za energetsko 
učinkovitost ali pa prek njih, z namenom da se spodbudijo dodatne naložbe iz zasebnega 
sektorja;

Podnebne razmere 

28. poudarja pomen prilagajanja ukrepov in zahtev za energetsko učinkovitost podnebnim 
razmeram v različnih državah članicah in regijah; poziva Komisijo, naj skrbno razmisli o 
tem pri pripravi sklopa kazalnikov uspešnosti;

29. podpira napredek programa MARIE pri določanju sredozemske strategije za izboljšanje 
energetske učinkovitosti stavb; v zvezi s tem poziva države članice na območju 
Sredozemlja, naj posredujejo najboljše prakse, da se pripravi stroškovno kar najbolj 
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učinkovit model za južno Evropo;

Kazalniki in merila

30. poziva države članice, naj si zastavijo zahtevne cilje, s katerimi bodo zagotovile, da bodo 
javne zgradbe ter lastniška in socialna stanovanja izpolnjevali najvišje evropske standarde 
glede energetske učinkovitosti, ter naj zanje uveljavijo tudi energetsko certificiranje kot 
standardni postopek;

31. poziva Komisijo, naj pojasni skupne kazalnike energetske učinkovitosti, ki bi jih naj 
uveljavile in uporabljale države članice v prihodnjem programskem obdobju 2014–2020; 

32. poziva Komisijo, naj nemudoma oblikuje smernice za presojo projektov na področju 
energetske učinkovitosti, ki bodo lahko podlaga za določitev mehanizma za oceno, 
spremljanje in  preverjanje projektov;

33. poziva države članice, naj uporabijo kazalnike rezultatov in merila za izbor projektov na 
področju energetske učinkovitosti, ki merijo dejanski potencial prihrankov energije;

34. je seznanjen z zadnjim poročilom Računskega sodišča o stroškovni učinkovitosti naložb 
kohezijske politike v energetsko učinkovitost; izpostavlja priporočilo Sodišča o uporabi 
preglednih in strožjih izbirnih meril za projekte tako na ravni EU kot tudi na ravni držav 
članic; se strinja s sklepom Sodišča, da mora biti merilo za presojo, ki se uporablja za 
odločitev o naložbi, jasnejše in natančnejše glede tega, kako se bodo obravnavali vidiki 
energetske učinkovitosti;

35. vendar ugotavlja, da je presoja Sodišča precej omejena z vidika vzorca in vračilne dobe; 
poudarja, da je kohezijska politika celostna politika in da je zato pri presoji projektov 
treba sprejeti celosten pristop, ki temelji na analizi stroškov v življenjskem ciklu; 

Pomen gradbenega sektorja

36. poudarja, da poraba energije v stavbah predstavlja največji delež – 40 % – skupne porabe 
končne energije v EU; obžaluje, da večina držav članic ni uspešna pri polnem izkoriščanju 
potenciala prihranka energije v stavbah; poziva Komisijo, naj najde načine za zagotovitev, 
da največji potencial prihrankov energije ne bo ostal neizkoriščen;  

37. ugotavlja, da potencial prihranka energije, ki je v veliki meri odvisen od stanja obstoječih 
stavb, ni enakomerno razporejen po državah članicah;

38. poudarja, da so potrebne javne naložbe v energetsko učinkovitost stavb predvsem v novih 
državah članicah, kjer je velik potencial za zmanjševanje porabe energije s stroškovno 
učinkovitimi ukrepi; 

39. spodbuja države članice, naj kar najbolj izkoristijo nacionalne in regionalne programe, da 
se zagotovi, da se pri zasnovi novih stavb predvidi visoka stopnja energetske učinkovitosti 
in da se slednja prenese tudi na obstoječe stavbe (naknadno opremljanje), pri čemer je 
treba upoštevati tudi gospodinjstva z nizkimi dohodki;

40. poziva ustrezne javne organe oblasti, naj pospešijo obnovo stavb, ki jih imajo v lasti, in
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sicer s sredstvi kohezijske politike, da tako zagotovijo potreben vzvod in dajo zgled;

41. poziva Komisijo, naj krepi ozaveščenost glede dejanskih možnosti za temeljito prenovo 
obstoječih stavb, s tem da podpira države članice pri pripravi načrtov za prenovo; 
priporoča, da se ti načrti oblikujejo vzporedno s predlogi za operativne programe in da se 
osredotočijo na vključitev uporabe inovativnih finančnih instrumentov ter vključijo 
okvirne mejnike za krepitev zaupanja vlagateljev;

42. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

V jedru strategije EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast so koristi energetske 
učinkovitosti že dolgo priznane v EU. Vendar se EU sooča  s hudim izzivom, kako izpolniti 
cilj zmanjšanja skupne porabe energije za 20 % do leta 2020, pri čemer bi politike, ki 
spodbujajo energetsko učinkovitost, lahko in morale imeti vidnejšo vlogo. Izboljšanje 
energetske učinkovitosti je odločilno za evropsko konkurenčnost in predstavlja možnost v 
boju proti podnebnim spremembam, v kateri pridobimo vsi. Vlaganje v ukrepe za energetsko 
učinkovitost lahko prinese takojšnje in oprijemljive koristi za gospodinjstva in podjetja, kot so 
nižji stroški, ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti in rast, pa tudi spodbuda k prehodu v 
nizkoogljično gospodarstvo. 

Ker je kohezijska politika eden od glavnih virov podpore zato, da bi se EU vrnila na pravo 
pot, da doseže cilj energetske učinkovitosti, je Komisija odgovorila na ta izziv tako, da je za 
naslednje programsko obdobje (2014–2020) predlagala skoraj podvojitev deleža proračuna 
kohezijske politike, ki je namenjen izdatkom, povezanim s podnebjem, vključno z energetsko 
učinkovitostjo.  Večja finančna zaveza, trdnejši položaj znotraj prihodnjih zakonodajnih 
besedil (tematska osredotočenost) in jasna vloga ukrepov za energetsko učinkovitost znotraj 
izvedbenih postopkov (operativni programi) so trije stebri podpore za prihodnost ukrepov za 
energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike.

Komisija je že poudarila, da večja energetska učinkovitost zahteva predvsem večja 
prizadevanja na področju učinkovitejšega prevoza ter učinkovitejših stanovanj in stavb, torej 
na področjih, kjer imajo javni organi, predvsem na regionalni in lokalni ravni, odločilno 
vlogo. Glede na to poročevalka v tem poročilu predlaga neposredne ukrepe za zagotovitev, da 
sektor z največjim potencialom prihranka energije ne ostane neizkoriščen v prihodnjem 
programskem obdobju 2014–2020. 

Medtem ko pogajanja o splošnem večletnem obsegu proračuna EU še potekajo, je izredno 
pomembno, da se spet sporoči državam članicam, kako zelo pomembna je njihova zaveza 
dobro financiranemu proračunu kohezijske politike.  Samo z zares močno finančno zavezo bo 
Evropa uspela izpolniti cilje na področju energetske učinkovitosti. Pogajalska skupina 
Parlamenta za pogajanja o ESRR poskuša tudi zagotoviti, da bo večji delež sredstev ESRR 
namenjen energetski učinkovitosti v vseh vrstah regij. Poročevalka zato želi s tem poročilom 
prispevati k razpravi o pomenu energetske učinkovitosti z oceno trenutnih rezultatov ukrepov 
kohezijske politike, usmerjenih v energetsko učinkovitost, in s predlogi za vrsto priporočil za 
krepitev učinka ukrepov v prihodnjem programskem obdobju.

Poročilo se tudi loteva naloge pojasniti, kako združljivi so prepleteni evropski, nacionalni in 
regionalni cilji ter cilji kohezijske politike s cilji energetske učinkovitosti. 

V zadnjem zbirnem poročilu predsedstva Sveta o izvajanju evropskega semestra z dne 4. 
marca 2013 predsedstvo ugotavlja, da pripombe nacionalnih delegacij glede energetske 
učinkovitosti kažejo, da so „dejavniki, ki negativno vplivajo na njen razvoj bolj praktični kot 
regulativni ter da mednje spadajo nezadostne informacije in finančne spodbude, nizka raven 
[pomanjkanje prepoznavnosti, op.p.] energetske učinkovitosti in neustrezno izvajanje veljavne 
zakonodaje“.



PR\935743SL.doc 13/13 PE510.707v01-00

SL

Ob upoštevanju zadnjega zbirnega poročila Sveta to poročilo tudi skrbno prouči in analizira 
vprašanja, ki so bila izpostavljena v zadnjem poročilu Računskega sodišča o stroškovni 
učinkovitosti instrumentov kohezijske politike na področju energetske učinkovitosti1, pa tudi 
prihodnje strateško poročilo Komisije o izvajanju programov v obdobju 2007–2013 (ki naj bi 
bilo objavljeno do konca marca 2013). 

                                               
1 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/20590745.PDF.


