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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da lahko na energijsko učinkovitost vpliva več sektorjev; nadalje poudarja, da le 
globalen in usklajen pristop med EU in nacionalnimi politikami (npr. na področju 
kohezije, kmetijstva, prometa, okolja itd.) omogoča oblikovanje vizionarske in 
dolgoročne strategije, ki bo zagotavljala skladnost projektov in doseganje najboljših 
rezultatov;

2. poudarja pomembnost odnosa med energijo in ozemeljsko kohezijo, na katerega opozarja 
zelena knjiga o ozemeljski koheziji, tako glede pozitivnega prispevka ukrepov za 
energijsko učinkovitost k trajnostnemu razvoju kot možnih dolgoročnih rešitev za 
odmaknjene regije; poziva Komisijo, naj v največji možni meri upošteva ta področja, 
zlasti gorske in najbolj oddaljene regije, in naj čim prej predstavi konkretne ukrepe, ki 
upoštevajo njihove posebne značilnosti in omejitve ter so namenjeni zagotavljanju večje 
energijske učinkovitosti; 

3. ugotavlja, da je v večini držav članic dodelitev finančnih sredstev projektom, ki so 
povezani z energijo, še vedno nezadostna; spodbuja države članice in regije, naj v ta 
namen v večji meri uporabljajo strukturne sklade in naj organizirajo tematske razpise za 
zbiranje predlogov o prednostnih nalogah v zvezi z energijo; 

4. spodbuja zlasti države članice in regije, naj uporabljajo strukturne sklade za vzpostavitev 
tematskih omrežij na svojih ozemljih v okviru usklajenega delovanja, kot ga določa 
delovni program „Inteligentna energija - Evropa“ 2008, da bi bili seznanjeni s praksami v 
drugih regijah EU glede učinkovite rabe energije in bi izmenjevali znanje in izkušnje na 
tem področju;

5. poziva Komisijo, naj za naslednje programsko obdobje strukturnih skladov pripravi 
prednostna merila za določanje ciljev v zvezi z energijsko učinkovitostjo ali za uvajanje 
konkretnih ukrepov in tehnologij za varčevanje z energijo, tudi prek partnerstev, v 
projektih, kot so obnova zgradb, posodobitev ogrevalnih naprav v urbanem okolju in 
proizvodnja toplote in električne energije;

6. poudarja strateško vlogo javnih organov EU, zlasti na regionalni in lokalni ravni, pri 
zagotavljanju potrebne institucionalne podpore pobudam za energijsko učinkovitost; 
predlaga začetek kapilarnih informacijskih kampanj, na primer z uporabo lahko 
razumljivih oznak o energetski učinkovitosti, ter pilotnih pobud in usposabljanj v zvezi z 
energijo na ozemljih tistih regionalnih in lokalnih organov, katerih cilj je boljše 
ozaveščanje državljanov in spreminjanje ravnanja;

7. meni, da bi morali organi oblasti na vseh ravneh prvi postaviti zgled prek uporabe 
energijsko učinkovite opreme v svojih prostorih, vključevanja trajnostnih meril v svoje 
postopke javnega naročanja in spodbujanja praks varčevanja z energijo v svojih 
vsakodnevnih dejavnostih. 
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