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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– meni, da je treba določiti smernice prihodnjih odločitev o energetski politiki, ne da bi 
spodbujali sektorske ukrepe in usmerjali vlaganja v protislovne smeri;

– poudarja, da je treba pri obravnavi vprašanja domače proizvodnje in uvoza biomase 
upoštevati vidik spodbujanja razvoja samostojnega sektorja biomase v Evropski uniji;

– zahteva, da se glede uporabe in pospeševanja biogoriv določijo novi dolgoročni cilji do 
leta 2020, zato da se pridobi zaupanje vlagateljev;

– je prepričan, da se mora strategija Evropske unije za pospeševanje biogoriv zlasti zaradi 
lizbonske strategije ravnati po načelu učinkovitosti in trajnosti, ukrepi pa ne smejo biti 
povezani z nesorazmerno visokimi administrativnimi stroški;

– želi, da se izvaja osmo priporočilo skupine CARS 21, ki v biogorivih druge generacije 
vidi posebej obetajočo tehnologijo za zmanjšanje CO² v prometu;

– poudarja, da še vedno obstaja potreba po ukrepih za izboljšanje energetske učinkovitosti;

– poudarja, da je treba v Evropski uniji uvesti davek na goriva na osnovi izpustov CO2 z 
namenom izboljšanja davčnega položaja goriv, ki zaradi boljše bilance izpustov CO2 več 
prispevajo k njihovemu zmanjševanju;

– želi, da se opredeli različne vrste biogoriv druge generacije, da bo z vidika okoljskih 
posledic razvidna razlika med proizvodnjo, ki izhaja iz gospodarjenja z gozdovi, in 
proizvodnjo, ki izhaja iz odpadnih lignoceluloznih materialov, organskih odpadkov z 
deponij in surovin rastlinskega in živalskega izvora;

– meni, da je treba čim prej določiti tehnične standarde za biogoriva in znova preučiti 
obstoječo direktivo o kakovosti goriv, da se omogoči povečanje deleža biogoriv v bencinu 
in dizelskem gorivu;

– meni, da imajo biogoriva druge generacije (tekoča biogoriva) bistveno večjo energijsko 
zmogljivost od biogoriv prve generacije;

– meni, da je treba spodbuditi evropsko platformo za biogoriva z vidika njihove uporabe v 
prevozu;

– pričakuje, da bodo države članice vlaganja v proizvodnjo biomase za promet spodbujale 
tako, da bo to združljivo s strukturno in kmetijsko-politično ureditvijo;

– priporoča, da se pri pospeševanju izdelkov in tehnologije upošteva možna uporaba 
biogoriv v vseh načinih prevoza;

– poudarja, da bo v večdesetletnem prehodnem obdobju potreben stabilen referenčni okvir 
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za spodbujanje konkurenčnosti bioloških goriv in omogočanje razvoja odprtega trga, ki ga 
bodo oblikovale odločitve porabnikov;

– zahteva, da se v smislu dolgoročno zastavljene strategije pospeševanja konkurenčnega 
trga za biogoriva v Evropski uniji, zlasti glede davčnih spodbud, vzpostavijo zanesljivi 
okvirni pogoji za vlagatelje in proizvajalce;

– priporoča, da se pojasnijo načini kmetijske proizvodnje alternativnih goriv in učinki 
njihove intenzivnejše proizvodnje;

– podpira razvoj in uvedbo evropskega sistema certificiranja, ki bo na gospodarskem, 
ekološkem in socialnem področju zagotavljal minimalne standarde pri proizvodnji goriv; 
poudarja, da bi se moral tak sistem uporabljati tako za biogoriva, proizvedena v Uniji, kot 
tudi za tista, uvožena iz tretjih držav;

- poudarja, da je na področju biomase in biogoriv potrebna informacijska politika, ki bo 
pokrivala celotno območje Evropske unije;
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