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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Izboljšanje energetske učinkovitosti je najhitrejši, najtrajnejši in najvarčnejši način za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje energetske varnosti. Ker postajajo 
podnebne spremembe čedalje pomembnejša tema na dnevnem redu tako na evropski kot na 
mednarodni ravni, je treba čim prej doseči cilj, ki predvideva do leta 2020 20 % zmanjšanje 
porabe energije v Evropi, kot je bilo določeno na spomladanskem vrhu 2007, kar bo močno 
prispevalo k uresničitvi cilja o 20 % zmanjšanju toplogrednih plinov do leta 2020.
Energetska učinkovitost zadeva mnogo področij, kot so prevoz, stavbe, naprave, proizvodnja 
in distribucija energije. Sicer pa je za doseganje cilja energetske učinkovitosti poleg 
zakonskih ukrepov potrebno razvijati tudi učinkovite tehnologije na energetskem področju, 
spremeniti potrošniške navade in uporabo proizvodov ter uvesti ekonomske spodbude in 
ustrezno financiranje.

Sporočilo Komisije z naslovom "Akcijski načrt za energetsko učinkovitost": uresničitev 
možnosti" predstavlja pomemben korak k uresničitvi cilja energetske učinkovitosti, ker 
predvideva vrsto prednostnih dejavnosti tako na evropski kot na nacionalni in lokalni ravni. 
Treba je poudariti, da se že več kot polovico cilja o 20 odstotkih lahko uresniči, če se v celoti 
upošteva že obstoječe zakonske določbe, kot je na primer direktiva o energetski učinkovitosti 
stavb, kar seveda zahteva učinkovitejše ukrepe na ravni držav članic, pa tudi okrepitev 
nadzora s strani Komisije.
Ob tem je treba poudariti potrebo po spodbujanju raziskav in ekoloških inovacij na področju 
energetske učinkovitosti, kar lahko predstavlja novo "industrijsko revolucijo"- ker bi 
prispevale k gospodarski rasti, povečanju zaposlovanja in konkurenčnosti ter k uresničevanju 
lizbonske strategije - ter primerjalno prednost evropske industrije.
Javni sektor lahko odigra pomembno vlogo z izbiro energetsko učinkovitih proizvodov in 
storitev: lahko sam postane vzgled, poveča tržni delež energetsko učinkovitih proizvodov ter 
osvešča državljane.

Ne smemo pozabiti na prispevek evropskih državljanov, ki s spremembo svojih navad lahko 
pomembno vplivajo na uresničitev cilja o zmanjšanju porabe energije. Z izbiro energetsko 
učinkovitih proizvodov in storitev ter z zmanjšanjem potrate energije lahko postanejo eden 
poglavitnih dejavnikov v naporih za energetsko učinkovitost. Kar upošteva tudi akcijski načrt, 
ki predlaga konkretna dejanja, kot so kampanje obveščanja in ekonomske spodbude za 
potrošnike.



PE 392.128v01-00 4/4 PA\676746SL.doc

SL

POBUDE

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

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom "Akcijski načrt za energetsko učinkovitost": 
uresničitev možnosti"in podpira predvidene prednostne dejavnosti;

2. se veseli, ker je bila na spomladanskem vrhu 2007 sprejeta obveza o dosegi cilja 20 
odstotnega zmanjšanja porabe energije do leta 2020, kar bo obenem prispevalo k 
uresničitvi cilja, da se bodo do leta 2020 za 20 % zmanjšale emisije toplogrednih plinov; 
prav tako meni, da je treba določiti srednjeročne cilje za zmanjšanje porabe in emisij;

3. poudarja, da bi izvajanje in nadzor nad veljavno zakonodajo Skupnosti na področju 
energetske učinkovitosti prispevala že k polovici uresničitve cilja; poziva države članice k 
racionalni uporabi nacionalnih akcijskih načrtov na področju energetske učinkovitosti;

4. strinja se z mnenjem, da so največji prihranki možni pri stavbah in prevozih; zahteva torej, 
da so prednostne dejavnosti usmerjene v ta dva sektorja; prav tako zahteva revizijo 
direktive o stavbah, da bi tako razširili njeno področje uporabe ter vanjo vključili 
minimalne standarde učinkovitosti na ravni Evropske unije;

5. poudarja vlogo na trgu temelječih instrumentov (na primer "belih" certifikatov) ter 
ekonomskih spodbud za dosego energetske učinkovitosti in okrepitev evropske 
konkurenčnosti;

6. poudarja potrebo po spodbujanju raziskav in ekoloških inovacij na področju učinkovitih 
energetskih tehnologij s spodbujanjem naložb in izmenjavo dobrih praks, kar bi povečalo 
gospodarsko rast, zaposlovanje in bi predstavljalo primerjalno prednost evropskega 
gospodarstva ter bi prispevalo k uresničitvi ciljev lizbonske strategije;

7. poziva Komisijo, naj določi minimalne standarde energetske učinkovitosti v okviru 
direktive o ekološkem oblikovanju; zahteva revizijo direktive o označevanju, da bi vanjo 
lahko vključili nove proizvode, ter okrepitev usklajevanja med tema dvema direktivama, 
da bi tako ozavestili potrošnike, da bi lahko v okviru jasnega in celostnega sistema izbirali 
na osnovi boljšega poznavanja dejstev;

8. poudarja večjo vlogo oblasti pri spodbujanju energetske učinkovitosti ter podpira 
vključevanje potreb po energetski učinkovitosti v predpise o javnih pogodbah.


