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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrano poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sklepe predsedstva Evropskega sveta v Bruslju (8. in 9. marca 2007), ki jasno 
navajajo, da je treba izzive sprememb podnebja obravnavati učinkovito in takoj;

2. poudarja, da sta proizvodnja in uporaba energije glavna vira emisij toplogrednih plinov, 
in opozarja, da je za uresničitev ciljev trajnostne energetske politike za Evropo potreben 
celosten pristop k okolju ter energiji, in sicer:
- uresničevanje okoljskih ciljev in boj proti podnebnim spremembam podnebja, kar je že 

poudaril Parlament v svoji resoluciji z dne 14. februarja 20071; 
- povečanje varnosti oskrbe z energijo in obvladovanje cen energije;
- spodbujanje sodelovanja med evropskim gospodarstvom in gospodarstvom sosednjih 

držav; 

3. poudarja pomen celostnega pristopa, ki je ključni element pri zagotavljanju skladnosti 
med notranjimi in zunanjimi vidiki energetske politike ter med energetsko politiko in 
ostalimi zadevnimi politikami;

4. ponovno poudarja, da je treba doseči bolj povezan in celosten notranji trg za plin in 
elektriko za učinkovito in skupno evropsko zunanjo politiko;

5. poziva države članice, da spodbujajo znatno povečanje energetske učinkovitosti in 
razširjanje obnovljivih virov energije kot najučinkovitejšo politiko;

6. poziva EU, da začne skupna mednarodna prizadevanja za zmanjšanje nevzdržne rasti 
povpraševanja po energiji in omogoči prehod na gospodarstvo, ki temelji na nizkih 
emisijah ogljika; takšna prizadevanja morajo prispevati k naslednjim ciljem:
- v vsakem zadevnem sektorju je treba določiti zelo ambiciozne ovrednotene cilje glede 

energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in uporabe biogoriv, kar bi EU 
omogočilo, da bi bila v ospredju boja proti spremembam podnebja, ter da bi v svetu 
prevzela vodilno vlogo v boju proti spremembam podnebja ter pri razvijanju okolju 
prijaznih in najmodernejših energetskih tehnologij;

- podpirati je treba razvoj in uporabo obnovljivih virov energij (vetrna in sončna 
energija, energija biomase, vodna in geotermalna energija) v EU in tretjih državah, kar 
bi zagotovilo hiter prenos tehnologij in koristi v smislu vodilnega položaja pri razvoju 
mednarodnih trgov;

7. poziva EU, da z državami v razvoju vzpostavi poseben dialog glede energetskih vprašanj 
in uporabi instrumente Skupnosti (kot je nedavno sprejet svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije), da zagotovi dodatna finančna sredstva za 
spodbujanje uporabe decentraliziranih obnovljivih virov energije in izboljšanje 
dostopnosti do energije ter trajnosti v teh regijah in energetske infrastrukture skupnega 
interesa.

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0038.


