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POBUDE

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

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo 
z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, opozarja, da je treba upoštevati sedanjo finančno 
krizo;

2. opozarja, da enostranski ukrepi ne zadostujejo za zmanjšanje emisij in da je potrebno tudi 
obširno sodelovanje držav zunaj EU;

3. poziva k večji doslednosti pri programih in politikah Skupnosti, da bi dosegli cilje iz 
načrta;

4. želi, da se določijo zavezujoči sektorski cilji in realistični časovni razpored za oblikovanje 
ozračja zaupanja in spodbude za zasebne naložbe;

5. meni, da bo doseganje ciljev do leta 2050 EU lahko privedlo do zanesljive oskrbe z 
energijo in večje rasti zaposlovanja;

6. opozarja, da bo cilj 20 % energetske učinkovitosti do leta 2020 težko doseči; zahteva več 
sredstev, zlasti za povečanje energetske učinkovitosti zgradb v skladu z direktivo o 
energetski učinkovitosti;

7. poudarja, kako pomembne so raziskave in razvoj za razvijanje tehnologij z majhnimi 
emisijami, in poziva vsaj k podvojitvi sredstev za energetske raziskave v okviru programa 
Horizon 2020;

8. poudarja pomembno vlogo obnovljivih energij, tudi izpopolnjenih, in da je nujno poiskati 
produktivnejše rešitve za hranjenje in povečanje njihove donosnosti;

9. poziva države članice, naj več sredstev namenijo energetski infrastrukturi, zlasti omrežjem 
in pametnim merilnikom porabe ter, v medregionalnih povezavah zažene naložbeni načrt 
na podlagi svežnja o energetski infrastrukturi EU;

10. poziva, naj se zagotovi uporaba odstavka 3 člena 10 Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi 
sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, zlasti 
naložbe v raziskave in razvoj, ter poziva, naj se Evropskemu parlamentu pošlje poročilo.


