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POBUDE

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

1. poudarja, da se ranljivost naše družbe in gospodarstva povečuje zaradi dejavnikov, kot so 
podnebne spremembe, odvisnost od fosilnih goriv in vedno višji stroški energije;

2. poudarja tudi možnost sektorja obnovljivih virov energije, da zmanjša emisije 
toplogrednih plinov in onesnaževanje, izkorišča domače vire energije ter uresniči
lizbonske cilje;

3. pozdravlja sklep Evropskega sveta iz marca 2006 o obnovljivi energiji, vendar je 
prepričan, da bi lahko bil 20-odstotni cilj za obnovljivo energijo do leta 2020 bolj 
ambiciozen;

4. je zaskrbljen zaradi pomanjkanja pravno zavezujočih ciljev za obnovljivo energijo na 
splošno in v sektorju ogrevanja in hlajenja ter zaradi razmeroma šibke zakonodaje za 
uporabo obnovljivih virov energije v prometnem sektorju na ravni EU;

5. poudarja pomembnost spremembe naših vzorcev porabe, da se energija porabi pametneje 
in se z njo varčuje, kadar je to mogoče;

6. opozarja, da je treba v zvezi z biogorivom poiskati ustrezno ravnotežje med proizvodnjo 
živil in energije;

7. poudarja potrebo po večjih naložbah v raziskave in razvoj, da se spodbudijo inovacijske 
zmogljivosti EU na področju obnovljive energije, ob upoštevanju sedanjih tehnoloških 
platform;

8. poudarja, da je treba za boljše spodbujanje obnovljive energije premagati sedanje tržne 
ovire; zato poziva Komisijo in države članice, naj prispevajo k vzpostavitvi ugodnega
tržnega okolja;

9. poziva države članice in Komisijo, naj okrepijo sodelovanje z regionalnimi in lokalnimi 
organi,da bolj spodbudijo obnovljive vire energije, vendar priznava, da mora to 
sodelovanje temeljiti na največji subsidiarnosti, in meni, da morajo ukrepi upoštevati 
pomembne geografske, podnebne in gospodarske pogoje;

10. poziva Komisijo, naj da proizvajalcem sinteznih plinov in vodika na voljo zelene 
certifikate, podobne tistim v sektorju električne energije;

11. poziva Komisijo in države članice, naj si bolj prizadevajo za predelavo biomase v plin, 
saj je lahko biomasa izhodna surovina za proizvodnjo sintetičnega tekočega goriva
(utekočinjenje) za uporabo v vozilih.


