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POBUDE

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

1. ugotavlja, da ima Evropska unija (EU) veliko zamudo pri uporabi in proizvodnji 
biogoriv, ki so ključnega pomena v mednarodni trgovini;

2. poudarja, da bi prava strategija spodbujanja trajnostnih načinov uporabe biogoriv lahko 
odločilno prispevala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter k razvoju novih 
možnosti, zlasti z industrijsko predelavo kmetijskih izdelkov in biogoriv druge 
generacije, s čemer bi se zmanjšala energetska odvisnost EU, obenem pa spodbudila rast 
in zaposlovanje v EU ter v drugih delih sveta, zlasti v državah v razvoju;

3. meni, da je za dosego teh ciljev treba razviti politiko za razvoj evropske industrije 
biogoriv in da je treba povečati uporabo teh proizvodov v EU; vendar opozarja na 
nevarnost nepopravljivih okoljskih posledic, ki bi jo lahko povzročili nepremišljena, 
nenadzorovana in intenzivna pridelava, proizvodnja in uvoz biogoriva;  

4. ugotavlja, da je uvoženi bioetanol z vidika podnebnih sprememb dobra izbira; 
5. ugotavlja, da se sedaj trguje z biogorivi že na celotnem svetovnem trgu in da EU na tem 

področju še ni samozadostna; meni pa, da bi moralo biti spodbujanje domače proizvodnje 
absolutna prednostna naloga;  

6. poudarja, da se med pogoji, potrebnimi za razvoj močne in dinamične evropske industrije 
biogoriv, zdi nujna vzpostavitev ustreznega in doslednega trgovinskega, trošarinskega in 
carinskega okvira, ki bi zagotavljal konkurenčnost biogoriv, proizvedenih v EU; 

7. meni, da je treba za določeno časovno obdobje določiti sprejemljivo stopnjo prodora 
uvoza bioetanola v EU, ki bo združljiva s postopnim razvojem proizvodnje v Skupnosti 
ter v skladu z evropsko strategijo v korist trajnostnega razvoja, zlasti v energetskem 
sektorju , ter da mora biti trgovska in carinska politika združljiva z ohranjanjem te stopnje 
ob upoštevanju zahtev razvojne politike;

8. ugotavlja, da so stroški proizvodnje bioetanola v EU v sedanjih razmerah višji od tistih v 
nekaterih drugih vodilnih državah proizvajalkah, vključno z Brazilijo in Združenimi 
državami;  vendar poudarja, da je konkurenčnost teh držav posledica dolgoletnih 
velikopoteznih programov subvencioniranja in javne podpore, ki so v primeru Brazilije 
temeljili tudi na tako z družbenega kot z okoljskega vidika vprašljivih praksah; 

9. meni, da če se v EU sprejmejo ukrepi za spodbujanje povpraševanja po bioetanolu, ki v 
nekaterih primerih zahtevajo uporabo javnega denarja ali imajo znatne proračunske 
posledice za Skupnost in njene države članice, ti ukrepi ne smejo delovati le v korist 
uvoza;

10. vztraja, da je v okviru pogajanj o dostopu na kmetijski trg pri Svetovni trgovinski 
organizaciji (STO) treba doseči, da se bo bioetanol obravnaval kot „občutljiv izdelek“ in 
da ne bo vključen v predvidene formule za tarifno znižanje;

11. zahteva, da Komisija na pogajanjih o trgovini in okolju pri STO zelo odločno zavrne vse 
predloge, da se bioetanol uvrsti na seznam „okoljskih izdelkov“, za katere obstaja 
možnost odprave ali znižanja carin;

12. ugotavlja, da imajo nekatere države v razvoju v svetovnem merilu odlične konkurenčne 
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možnosti za proizvodnjo in trgovino z biogorivi, da pa je treba obenem določiti nekatere 
standarde glede kakovosti goriva; meni, da je treba tudi odstraniti tehnične in druge 
trgovinske ovire, da se omogoči nastanek pravega svetovnega trga; 

13. poziva Komisijo, naj postopa previdno pri pogajanjih o zahtevah za prednostni dostop do 
trga Skupnosti za bioetanol, ki so jih postavili naši partnerji iz Mercosurja na 
dvoregionalnih pogajanjih med EU in tem območjem; meni, da je ključnega pomena, da 
potekajo pogajanja o vseh zadevah, povezanih z mednarodnimi energetskimi trgi, na 
večstranskih forumih, kot je STO, s čemer se zagotovi čim večja preglednost, ter da imajo 
v skladu z bodočo skupno energetsko politiko skupni interesi Unije prednost;    

14. meni, da bi morala uporaba Splošnega sistema preferencialov (GSP) in GSP+ ugodno 
vplivati na cilje gospodarskega razvoja bolj ranljivih držav in da bi morala biti kar zadeva 
proizvodnjo bioetanola v skladu s cilji bodoče skupne energetske politike, ter poziva 
Komisijo, naj po potrebi uporabi ustrezne mehanizme stopnjevanja, pri čemer naj 
upošteva merila iz Uredbe Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija 2005 o uporabi sheme 
splošnih tarifnih preferencialov1 ;

15. odobrava prizadevanja Komisije za podporo industrije biogoriv v državah v razvoju in 
regijah, ki imajo potencial na tem področju, ter tam, kjer lokalna proizvodnja lahko 
pripomore k trajnem zmanjšanju revščine; meni pa, da mora biti taka politika 
uravnotežena in prednostno usmerjena v zadovoljevanje domačih energetskih potreb 
zadevnih držav, namesto da se osredotoča izključno na razvijanje njihovih izvoznih 
zmožnosti; 

16. meni, da mora EU v vseh partnerskih sporazumih, sporazumih o prosti trgovini in 
preferencialnih sporazumih večji poudarek nameniti nastanku odprtih trgov za biogoriva; 
meni, da bodo pregledni, integrirani in odprti nacionalni, evropski in mednarodni trgi 
zagotovili dolgoročni in trajnostni razvoj sektorja; poziva Komisijo, naj ob upoštevanju 
tega ovrednoti vse preferencialne sporazume; 

17. zahteva, da se v političnem in gospodarskem pogledu večja pozornost nameni 
sodelovanju med trgi z biogorivi v EU in njenih sosednih evropskih državah in 
njihovemu integriranju, zlasti v okviru posebnih partnerskih sporazumov;  

18. poziva Komisijo, naj resno prouči možnost, da bi za bioetanol in izdelke na osnovi 
bioetanola v poglavju namenjenem kmetijstvo v kombinirani nomenklaturi določila 
posebno tarifno številko ali podštevilko, zato da bi bolje zajela resnično statistiko uvoza 
ter zagotovila, da se izvaja ustrezna razvrstitev blaga v carinsko tarifo;

19. spodbuja Komisijo in države članice, naj bodo posebej pozorne na poskuse goljufij ali 
izogibanja plačilu carin za bioetanol, zlasti pa naj zagotovijo spoštovanje pravil o poreklu 
in tarifni uvrstitvi ter preprečijo zlorabe določenih carinskih ugodnosti;

20. poudarja, da lahko industrija Skupnosti lahko, kadar je to potrebno, uporabi instrumente 
trgovinske zaščite (protidampinške in protisubvencijske postopke in nadzorne ukrepe), da 
se zaščiti pred nelojalno ali pretirano konkurenco iz uvoza;  opozarja, da je v teh 
postopkih ocenjevanja škode za mlado industrijsko panogo, kot je industrija bioetanola, 
zelo ustrezen pojem"bistvena zamuda pri vzpostavitvi industrijske panoge"; 

21. poziva Komisijo, naj pred 1. aprilom 2007 predloži poročilo o pogojih za proizvodnjo in 
izvoz bioetanola v glavnih državah proizvajalkah zunaj EU, da bi Parlament lahko ocenil 
lojalnost konkurence med proizvodnjo Skupnosti in uvozom iz teh držav; zahteva, naj to 

  
1 UL L 169, 30.6.2005, str. 1.
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poročilo obravnava zlasti programe subvencioniranja in druge vrste državne podpore ter 
socialne in okoljske vidike delovanja te industrije;

22. poziva Komisijo, naj zlasti prek evropskega programa globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti (GMES) vzpostavi sistem certificiranja za biogoriva, ki se uporabljajo v EU, s 
čemer bi zagotovila, da je njihova proizvodnja v skladu z veljavnimi okoljskimi standardi 
ter da ta proizvodnja nima negativnega vpliva na okolje;

23. poziva Komisijo, naj pripravi postopek certificiranja, ki bo omogočal trajnostno 
proizvodnjo biogoriv, ne glede na to, ali so ta proizvedena v EU ali uvožena; 

24. opozarja, da ima EU vodilno vlogo v svetu pri določanju okoljskih standardov in 
standardov socialne zaščite in poziva Komisijo, naj spodbuja te standarde pri trgovanju s 
tretjimi državami, da se čimbolj poveča trajnost proizvodnje biogoriva in da se v teh 
državah racionalizirajo proizvodni stroški biogoriva;

25. meni, da bi morala Komisija posebno pozornost nameniti logistični razsežnosti, vključno 
z logistiko in varnostjo na svetovni ravni; meni, da je to treba upoštevati pri presojah 
vpliva na trajnostni razvoj, ki se jih izvaja v EU;  poziva Komisijo, da pravočasno izdela 
oceno; 

26. poziva Komisijo, da pojasni pravila o državni pomoči in da spodbuja davčne oprostitve 
ter s tem podpira razvoj biogoriv v EU;

27. odobrava poudarek Komisije na pomenu izrabe zalog intervencijskih žit Skupnosti za 
proizvodnjo bioenergije; opozarja na dejstvo, da bo s tem možno zmanjšati količino 
intervencijskih žit za izvoz, kar bo EU olajšalo izpolnjevanje obveznosti, ki jih je 
prevzela v STO;  zato poziva Komisijo, da s pripravo primernih spodbud poskrbi, da bo 
na ta način porabljena čim večja količina intervencijskih žit; 

28. meni, da bi bilo treba razširiti dejavnosti Evropskega kmetijskega sklada, da bodo 
pokrivale tudi pospeševanje biomase v energetske namene in da bi bilo treba največjo 
zajamčeno površino, ki jo za tako proizvodnjo predvidevajo sheme pomoči, povečati na 
več kot 1,5 milijonov hektarov; 

29. meni, da je treba v EU dati prednost nadaljnjim raziskavam na področju neprehrambenih 
poljščin, da se zagotovi učinkovito in gospodarno uporabo obdelanih površin; 

30. meni, da bi morala Komisija ponovno pretehtati vse akcijske načrte in direktive, s čemer 
bi omogočila racionalno proizvodnjo in uporabo bioenergije in biogoriv in da bi morala 
to storiti zlasti na področju rastlinske proizvodnje, gozdarstva in ravnanja z odpadki; 

31. meni, da je treba potrebo po proizvodnji biogoriv postaviti v kontekst zdrave in 
realistične kombinacije proizvodnje hrane in proizvodnje energije. To je še zlasti 
pomembno spričo napovedi, da bo v prihodnosti proizvodnja hrane po vsem svetu 
nezadostna; poziva Komisijo, naj poskrbi, da to postane predmet mednarodne razprave.
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