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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 sporočilo Komisije v zvezi z energetsko učinkovitostjo1; vseeno pa obžaluje 
pomanjkanje vizije v zvezi s postopkom izvajanja predlaganih ukrepov; 

2. poudarja ključno vlogo, ki jo bodo imeli regionalni in lokalni organi EU pri doseganju 
cilja o 20-odstotnem prihranku energije do leta 20202, zlasti s svojimi ukrepi kot 
potrošniki, upravljavci, dobavitelji, regulatorji in svetovalci z odgovornostjo za nadzor in 
vpliv na odločbe o energiji; zato pozdravlja namen Komisije, da omogoči priključitev
decentralizirane proizvodnje energije k splošnemu omrežju; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, da pojasni ureditveni instrument, ki ga namerava predlagati, in časovno obdobje 
za njegovo izvajanje;

3. poziva Komisijo, da v vsaki državi članici zahteva sistematično podporo energetski 
učinkovitosti ob pregledu operativnih programov, ki določajo prednostne naloge za 
izvajanje strukturnih skladov; poziva nove države članice, da ustrezno podpirajo naložbe 
skladov Skupnosti v energetsko učinkovito prenovo stavb in posodobitev napeljav za 
daljinsko ogrevanje;

4. spodbuja regionalne in lokalne organe pri pravilnem izvajanju Direktive o energetski 
učinkovitosti stavb3; poziva Komisijo, da razvije smernice o mehanizmih nadzora za 
zagotavljanje pravilnega izvajanja te direktive in natančne sisteme vrednotenja; 

5. spodbuja regionalne in lokalne organe, da z uvedbo programov varčevanja z energijo v 
javnih zgradbah in z vključitvijo meril za energetsko učinkovitost v javna naročila 
postavijo zgled; poziva Komisijo, da lokalnim organom pomaga pri vključitvi v skupna 
naročila energetsko učinkovitih izdelkov z zagotavljanjem jasnega okvira za lažjo
opredelitev izmerljivih ciljev in meril kakovosti;

6. spodbuja regionalne in lokalne organe, da razvijejo tesno partnerstvo z regionalnimi 
agencijami za energijo za izboljšanje zmogljivosti za usposabljanje energijskih tehnikov 
in strokovnjakov, ki delajo v sorodnih sektorjih; poudarja potrebo po bolj usklajenih 
omrežjih lokalnih udeležencev, da se v manj razvitih regijah razširijo najboljše prakse v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo.

  
1 Sporočilo Komisije z naslovom Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti 
(KOM(2006)0545).
2 Zelena knjiga Komisije o energetski učinkovitosti ali Narediti več z manj (KOM(2005)0265).
3 Direktiva 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti 
stavb.
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