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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że czynniki, takie jak zmiany klimatyczne, rosnące uzależnienie od paliw 
kopalnych i wzrastające koszty energii narażają w coraz większym stopniu nasze 
społeczeństwa i gospodarki;

2. zwraca ponadto uwagę, iż sektor energii odnawialnej może ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczenie, przyczynić się do wykorzystania lokalnych źródeł 
energii, jak również pomóc w osiągnięciu celów lizbońskich;

3. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady Europejskiej z marca 2006 r. dotyczące 
energii odnawialnej, jest jednak przekonany, iż do 2020 r. można byłoby osiągnąć 
wyższy niż 20% udział energii odnawialnej w zużyciu energii;

4. jest zaniepokojony brakiem prawnie wiążących celów ogólnie w zakresie energii 
odnawialnej oraz w sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa, jak również 
niewystarczającymi ramami prawnymi w zakresie wykorzystania źródeł energii 
odnawialnej w sektorze transportowym UE;

5. podkreśla znaczenie, jakie ma zmiana naszych zwyczajów konsumpcyjnych 
dla rozsądniejszego wykorzystywania energii i oszczędzania jej wszędzie tam, gdzie to 
możliwe;

6. przypomina, że w odniesieniu do biopaliw należy dążyć do osiągnięcia sprawiedliwej 
równowagi pomiędzy produkcją żywności a wytwarzaniem energii;

7. wskazuje na konieczność poczynienia znacznych inwestycji w badania i rozwój 
w celu pobudzania potencjału innowacyjności UE w dziedzinie energii odnawialnej 
przy uwzględnieniu istniejących platform technologicznych;

8. wskazuje, iż w celu lepszego propagowania energii odnawialnej należy przezwyciężyć 
istniejące bariery rynkowe;wzywa tym samym Komisję i państwa członkowskie 
do stworzenia korzystnych warunków rynkowych;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy z władzami 
regionalnymi i lokalnymi w celu aktywniejszego propagowania odnawialnych źródeł 
energii, przyznaje jednak, że musi się ona opierać w maksymalnym stopniu na zasadzie 
pomocniczości oraz że działania te muszą uwzględniać dane warunki geograficzne, 
klimatyczne i gospodarcze;

10. wzywa Komisję, by udostępniła producentom gazu syntetycznego i wodoru zielone 
certyfikaty podobne do tych, które wystawia się w sektorze energetycznym;



PE 388.421v01-00 4/4 PA\663087PL.doc

PL

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do włożenia większego wysiłku 
w przetwarzanie biomasy na gaz, jako że może ona stanowić materiał źródłowy
dla syntetycznych paliw ciekłych (GTL) używanych w pojazdach.


