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Pisna izjava o spodbujanju energetske učinkovitosti stavb 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega Poslovnika, 

A. ker povečanje emisij toplogrednih plinov v letu 2004 zbuja skrb in ker ob nadaljevanju 

tega trenda EU ne bo uspelo izpolniti obveznosti iz Kjotskega protokola.  Ker obstaja 

zaskrbljenost zaradi dolgoročnih posledic, ki jih bo prinesla naraščajoča evropska 

energetska odvisnost od uvoženih ogljikovodikov, 

 

B. ker je ugotovljeno, da povzročijo stavbe v Evropi več emisij kot katerikoli drug sektor 

in da se stroškovno najbolj učinkovite možnosti zniževanja emisij v EU pojavijo ob 

večjih obnovah stavb, vendar pa trg ne deluje pravilno in je dobro znano, da se 

lastnikom stavb kljub višjim cenam energije navadno zdi ceneje plačevati višje račune 

za energijo kot izvesti ukrepe za varčevanje z energijo, kar še posebej velja za starejše 

in hendikepirane državljane, 

 

C. zaradi zaskrbljenosti, da bo Direktiva Sveta 2002/91/EC o energetski učinkovitosti 

stavb (v kateri ni posebnih določb za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb) v 

praksi le zanemarljivo vplivala na zmanjšanje emisij, če ne bo podprta z davčnimi 

spodbudami, 

 

1. poziva Svet: 

 

a. naj da vsem državam članicam možnost uporabiti nižjo stopnjo DDV v 

delovno intenzivnih dejavnostih, kot na primer gradbene dejavnosti, za 

izboljšanje energetske učinkovitosti, 

 

b. naj ta določba vključuje tudi rekonstrukcijo stavb, da bi zadostila posebnim 

potrebam starejših oseb in tistih, ki so začasno ali trajno hendikepirane, 

 

c. naj pozove države članice k zagotovitvi resnično učinkovitih davčnih spodbud 

za izvajanje ukrepov za varčevanje z energijo v stavbah, 

 

2. naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje 

Svetu, Komisiji in državam članicam. 

 

 

 


