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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja razvoj obnovljivih virov energije v državah članicah, da bo mogoče doseči 
cilje, zastavljene do leta 2020; poziva Komisijo, da predlaga razumne zavezujoče cilje do 
leta 2030, ki naj hkrati upoštevajo deleže elektrike, proizvedene iz obnovljivih virov 
energije, energetsko učinkovitost, čiste tehnologije konvencionalnih virov in shranjevanje
CO2;

2. opozarja, da se obnovljivih virov energije ne razvija posebej, ampak kot del celovitega 
energetskega sistema; ponavlja, da je treba v programu „Povezovanje Evrope“ zagotoviti 
finančne vire za razvoj pametnih omrežij na osnovi IKT v smislu obsežnejšega 
vključevanja obnovljivih virov energije in stabilnosti sistemov za prenos;

3. poudarja, da je za vzpostavitev evropske podporne sheme potrebno prehodno obdobje; 
predlaga Komisiji, da upošteva vplive gospodarske krize in nižje bonitetne ocene držav na 
omejitve in tveganost vlaganja v obnovljive vire energije; poudarja, da je treba omejiti 
tveganja za vlagatelje v obnovljive vire energije z jasno in dolgoročno evropsko strategijo;

4. meni, da so tehnologije za shranjevanje energije in CO2 potrebne; poudarja, da je treba v 
programu „Obzorje 2020“ zagotoviti finančna sredstva za razvoj tehnologij za 
shranjevanje energije in CO2;

4. poudarja, da so raziskave in razvoj učinkovite rabe odpadkov za proizvajanje elektrike, 
plina in toplote pomembni za doseganje ciljev učinkovite rabe virov;

5. poziva Komisijo, da Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) zagotovi 
sredstva za izvajanje njenih dolžnosti in doseganje ciljev uredbe o celovitosti in 
preglednosti veleprodajnega energetskega trga; ugotavlja, da je to nujno za vzpostavitev 
celovitega in preglednega notranjega trga za elektriko in plin do leta 2014.


