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Písomné vyhlásenie o zriadení ekologického vodíkového hospodárstva a naštartovaní
tretej priemyselnej revolúcie v Európe na základe partnerstva so zainteresovanými
regiónmi a mestami, malými a strednými podnikmi a organizáciami občianskej
spoločnosti

Európsky parlament,
– so zreteľom na článok 116 rokovacieho poriadku,
A. keďže sa zhoršuje globálne otepľovanie a rastú ceny fosílnych palív a so zreteľom na
diskusiu o budúcnosti energetickej politiky a o klimatických zmenách, ktorú spustil
Európsky parlament a Komisia,
B. keďže ďalším dôležitým projektom Európskej únie by mala byť koncepcia nahradenia
fosílnych palív a jadrovej energie,
C. keďže piatimi kľúčovými faktormi energetickej nezávislosti sú: maximalizácia
energetickej účinnosti, znižovanie emisií plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie,
optimalizácia komerčného zavádzania obnoviteľných energií, zavádzanie technológie
vodíkových palivových článkov na akumuláciu obnoviteľných energií a vytváranie
inteligentných rozvodových sietí distribúcie energie,
1. vyzýva inštitúcie EÚ, aby:
-

sa usilovali o 20 % zvýšenie energetickej účinnosti do roku 2020,

-

znížili emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 30 % (v porovnaní s
úrovňou v roku 1990),

-

do roku 2020 vyrábali 33 % elektriny a 25 % celkovej energie z obnoviteľných
zdrojov,

-

zaviedli akumulačnú technológiu založenú na vodíkových palivových článkoch
a ďalšie akumulačné technológie na prenosné, stacionárne a prepravné využitie
a vo všetkých členských štátoch EÚ vytvorili do roku 2025 decentralizovanú
vodíkovú infraštruktúru fungujúcu od najnižšej úrovne k najvyššej,

-

do roku 2025 umožnili vznik inteligentných a nezávislých rozvodových sietí,
tak aby regióny, mestá, malé a stredné podniky a občania mohli vyrábať a
zdieľať energiu na základe tých istých princípov voľného prístupu, ktoré v
súčasnosti platia v oblasti internetu;

2. poveruje svojho predsedu, aby toto vyhlásenie spolu s menami jeho signatárov postúpil
Komisii a členským štátom.
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