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PISNA IZJAVA
v skladu s členom 116 poslovnika,

ki jo vlagajo Zita Gurmai, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Umberto Guidoni 
in Claude Turmes

o vzpostavitvi ekološkega vodikovega gospodarstva in tretji industrijski 
revoluciji v Evropi s partnerstvom zainteresiranih regij in mest, malih in 
srednjih podjetij in organizacij civilne družbe
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Pisna izjava o vzpostavitvi ekološkega vodikovega gospodarstva in tretji industrijski 
revoluciji v Evropi s partnerstvom zainteresiranih regij in mest, malih in srednjih 
podjetij in organizacij civilne družbe

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika,

A. ker globalno segrevanje in cene fosilnih goriv naraščajo in ob upoštevanju razprave, ki sta 
jo sprožila Evropski parlament in Komisija o prihodnosti energetske politike in podnebnih 
spremembah,

B. ker bi morala biti vizija obdobja po času fosilnih goriv in jedrske energije naslednji 
pomembni projekt Evropske unije,

C. ker so ključni dejavniki za energetsko neodvisnost naslednji: največja možna energetska 
učinkovitost, zmanjšanje emisijskih plinov, ki povzročajo globalno segrevanje, najboljši 
možni tržni izkoristek uvedbe obnovljivih energij, vzpostavitev tehnologije vodika in 
gorivnih celic za skladiščenje obnovljivih energij in ustvarjanje pametnih energetskih 
omrežij za distribucijo energije, 

1. poziva institucije Evropske unije:

      - naj si prizadevajo za 20 odstotno povečanje energetske učinkovitosti do leta                                                                            
2020,

      - naj do leta 2020 emisije toplogrednih plinov zmanjšajo za 30 odstotkov (v  
primerjavi z letom 1990),

- naj do leta 2020 proizvedejo 33 odstotkov električne energije in 25 odstotkov 
vse energije iz obnovljivih energetskih virov,

- naj razvijejo tehnologijo za skladiščenje vodika in gorivnih celic in druge 
tehnologije za skladiščenje za nepremično in premično rabo in naj do leta 2025 
v vseh državah članicah vzpostavijo decentralizirano infrastrukturo od spodaj 
navzgor,

- naj do leta 2025 izdelajo pametna in neodvisna energetska omrežja, tako da 
bodo regije, mesta, mala in srednja podjetja ter državljani lahko proizvajali in 
si delili energijo v skladu z enakimi načeli odprtega dostopa, kot se jih sedaj 
uporablja za internet;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje 
Komisiji in državam članicam.


