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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

- domnieva sa, že určiť smer, ktorým sa energetická politika bude uberať pri voľbe riešení v 
budúcnosti, pričom je treba vyhnúť sa podpore odvetvových činností a smerovať 
investície do protikladných smerov;      

- zdôrazňuje, že pri posudzovaní otázky domácej produkcie a dovozu biomasy sa musí 
zohľadniť aspekt podpory rozvoja samostatného sektora biomasy v Európskej únii;

- žiada o stanovenie nových dlhodobých cieľov do roku 2020 vzhľadom na využívanie 
a podporu biopalív, aby sa získala dôvera investorov;

- je presvedčený, že stratégia Európskej únie na podporu biopalív sa musí práve vzhľadom 
na lisabonskú stratégiu zamerať na účinnosť a trvalú udržateľnosť a že opatrenia nesmú 
viesť k neprimeraným administratívnym nákladom;

- želá si rozvíjať ôsme odporúčanie skupiny CARS 21, ktorá v druhej generácii biopalív 
vidí mimoriadne sľubnú technológiu na obmedzenie emisií CO2 v doprave;  

- zdôrazňuje, že je treba aj naďalej pracovať na zlepšovaní energetickej účinnosti;

- zdôrazňuje, že v Európskej únii treba začať uplatňovať daň z palív založenú na CO2, aby 
sa daňovo zvýhodnili tie palivá, ktoré na základe lepšej bilancie CO2 viac prispievajú 
k znižovaniu emisií CO2;

- žiada o vymedzenie definície rôznych typov biopaliva druhej generácie, aby bolo možné 
rozlíšiť – vzhľadom na dosah na životné prostredie – biopalivá získané z lesného 
hospodárstva od biopalív vyrobených z lignocelulózových odpadových materiálov, z 
organického odpadu zo skládok a zo surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu; 

- čo najskôr stanoviť technické normy pre biopalivá a preskúmať platnú smernicu o kvalite 
paliva, aby sa umožnilo pridávanie väčšieho množstva prísad biopalív do benzínu a nafty;

- je názoru, že biopalivá druhej generácie (biomasa premenená na kvapalné palivo) 
umožnia výrazne vyššiu kapacitu využitia ako biopalivá prvej generácie;

- domnieva sa, že je vhodné podporovať európsku platformu o biopalivách, ktorú by bolo 
možné uplatniť v doprave;

- očakáva, že členské štáty investične podporia výrobu biomasy v doprave v súlade 
so štrukturálnymi a poľnohospodársko-politickými opatreniami;

- odporúča, aby sa v rámci podpory výrobkov a technológií zohľadnilo prípadné využitie 
biopalív vo všetkých dopravných prostriedkoch;
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- zdôrazňuje, že na dosiahnutie konkurencieschopnosti biopalív a umožnenie otvoreného 
trhu, na ktorom by spotrebitelia mohli zvážiť svoj výber, je žiaduci stabilný východiskový 
rámec, ktorý by bol vytvorený v rámci niekoľko desaťročí trvajúceho prechodu 

- požaduje, aby sa v zmysle dlhodobej stratégie podpory konkurencieschopného trhu 
biopalív v Európskej únii, najmä vzhľadom na daňové stimuly, vytvorili spoľahlivé 
rámcové podmienky pre investorov a výrobcov;

- odporúča objasniť spôsoby a dôsledky intenzívnejšej poľnohospodárskej výroby 
alternatívnych palív 

- podporuje vytvorenie a zavedenie európskeho systému osvedčení, ktorý by zaručoval 
minimálne normy výroby biopalív v hospodárskej, ekologickej a sociálnej oblasti;
zdôrazňuje, že takýto systém by sa mal uplatňovať, tak na domáce, ako aj na dovezené 
biopalivá z tretích krajín;

- zdôrazňuje, že na úrovni Únie je potrebná informačná politika v oblasti biomasy 
a biopalív;
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