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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:

A. ob upoštevanju, da bo morala Evropska unija pred drugo polovico 21. stoletja temeljito 
spremeniti svoj odnos do energetskih virov, njihove razpoložljivosti in načina uporabe ter 
da so za uspeh te spremembe ob sprejemljivih stroških za družbo potrebna zelo dosledna 
raziskovalna prizadevanja, ki bi med drugim tehnologijo približala državljanom,

B. ob upoštevanju, da je izboljšanje energetske učinkovitosti eden izmed stroškovno 
najučinkovitejših ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,

C. ob upoštevanju, da so javna in zasebna vlaganja v razvojno-raziskovalne dejavnosti na 
področju energetske tehnologije bistvenega pomena in da so se zasebna in javna sredstva, 
vložena v energetske raziskave v EU, izrazito znižala od zadnje naftne krize,

1. pozdravlja sporočilo Komisije in jo spodbuja k okrepitvi svojih prizadevanj za boljše 
usklajevanje raziskav na področju energetskih tehnologij v Evropi, zato z zadovoljstvom 
sprejema evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo, ki ga je predstavila in 
posvetovanja z različnimi zainteresiranimi stranmi;

2. obžaluje, da daje načrt prednost ukrepom v zvezi s ponudbo in zanemarja tiste, ki lahko 
znižajo povpraševanje po energiji, kot sta varčevanje z energijo in energetska 
učinkovitost;

3. pozdravlja evropske industrijske pobude, vendar obžaluje, da Komisija med njimi ne 
določi jasnih prednostnih nalog; nestrpno pričakuje sporočilo Komisije o financiranju 
načrta;

4. poziva k razvrstitvi teh pobud glede na stopnjo prednosti in osredotočenju na tiste, ki bi 
lahko emisije kratkoročno zmanjšale za dosego cilja 20-odstotnega zmanjšanja do leta 
2020, vendar brez zanemarjanja ukrepov, ki podpirajo druge tehnologije z dolgoročnim 
potencialom, da bi lahko dosegli cilje za leto 2050;

5. zahteva, naj se pri izbiri prednostnih nalog med različnimi pobudami upošteva življenjski 
cikel vsake tehnologije in njen vpliv na okolje; zahteva, da se preuči možnost 
posredovanja teh tehnologij gospodarstvom v razvoju, da bi se zmanjšale razlike v 
tehnološkem razvoju;

6. meni, da sporočilo ne obravnava posebej energetske učinkovitosti, čeprav bi ta morala 
imeti v njem osrednje mesto, in spodbuja Komisijo, naj jo vključi med evropske 
industrijske pobude;

7. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju tveganj s področja onesnaževanja okolja in javnega 
zdravja razvije pobude, ki jih predstavlja uporaba nekaterih tehnologij, zlasti v zvezi z 
uhajanjem ogljika in shranjevanjem radioaktivnih odpadkov; priporoča, naj se posveti 
pozornost socialnim akterjem za pospešitev sprejemanja novih energetskih tehnologij v 
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družbi;

8. meni, da je treba finančna sredstva in človeške vire bolje uporabljati in jih v celoti 
povečati, da bi pospešili razvoj in uvajanje čistih tehnologij prihodnosti; meni, da bi 
morale države članice uskladiti prizadevanja tako, kot so to storile v odzivih na energetske 
krize v 80. letih.
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