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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. pozdravlja sklepe Evropskega sveta z dne 9. marca in zlasti njegovo odločitev, da EU v 
obdobju do sklenitve globalnega in celovitega sporazuma za obdobje po letu 2012
sprejema odločno neodvisno zavezo, v skladu s katero bo do leta 2020 doseženo vsaj 20-
odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990, ter zelo 
ambiciozne količinsko opredeljene cilje o energetski učinkovitosti, obnovljivi energiji in 
uporabi biogoriva;

2. pozdravlja tudi dejstvo, da „nova energetska politika za Evropo“ v celoti spoštuje 
odločitev držav članic o mešanici energetskih virov in njihovo samostojnost glede 
primarnih virov energije, čeprav ta politika hkrati temelji na duhu solidarnosti med 
državami članicami, ki zagotavlja celosten pristop do podnebnih sprememb in izziva
spodbujanja okoljske trajnosti;

3. v okviru letnega pregleda energetskega akcijskega načrta vztraja, da je Evropski 
parlament vsako leto pred letnim pregledom, ki ga opravi Evropski svet, obveščen o 
napredku in rezultatih, doseženih z izvajanjem energetske politike EU in politike EU 
glede podnebnih sprememb;

4. poziva Komisijo, naj čim prej predloži svoj predlog direktive o obnovljivi energiji ter 
pojasni vloge in odgovornosti regij in lokalnih organov pri izvajanju politike;

5. poziva države članice, ki tega še niso storile, naj hitro nadaljujejo izvajanje direktive o 
energetski učinkovitosti stavb (2002/91/ES);

6. zato poziva regije in lokalne organe, naj sistematično vztrajajo pri zahtevi, da so nove 
konstrukcije in stavbe grajene brez ogljika, ter poenostavijo in pospešijo upravne 
postopke, ki so potrebni za razvoj obnovljivih virov energije;

7. poziva države članice, regije in lokalne organe, naj širši javnosti zagotovijo jasne 
informacije, ki spodbujajo tehnološke vidike fotovoltaične proizvodnje električne 
energije, ter tehnične in praktične informacije v zvezi z biogorivom ter finančne 
spodbude, ki jih omogočajo različni organi;

8. poziva k temu, da se v okviru ozemeljske kohezije omogoči financiranje za spodbujanje 
čezmejnega in medregionalnega sodelovanja regionalnih in lokalnih organov ter 
nevladnih organizacij, da se pospeši celosten pristop k energetski politiki;

9. poziva regionalne in lokalne organe ter nevladne organizacije, da izkoristijo financiranje
v skladu s sedmim okvirnim programom, da spodbudijo tehnologije obnovljivih virov 
energije ter uporabo biogoriva;

10. meni, da je treba izzive, ki jih predstavljajo podnebne spremembe, obravnavati kot 
priložnost za naložbe v nove tehnologije za spodbujanje okoljske trajnosti in povečanje 
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poslovne konkurenčnosti ter tudi kot priložnost za dokončno oblikovanje notranjega trga 
za plin in električno energijo, kar bo prispevalo k bolj povezani in varni oskrbi.


