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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че по-ефективното използване на ресурсите и енергийната ефективност 
са от първостепенно значение за стимулирането на устойчивото развитие и за 
борбата срещу изменението на климата, и следователно, в средносрочен и 
дългосрочен план, имат съществен принос към конкурентоспособността;

2. отбелязва, че съгласно последните оценки на Комисията, Европейският съюз се 
очаква да изпълни едва наполовина набелязаната цел от 20 % и че съществува 
опасност сегашните планове на държавите-членки за постигане на енергийна 
ефективност да изостанат значително от общата цел за енергийна ефективност от 
20 %, заложена в стратегията „Европа 2020“, което ще доведе до пропуснати 
възможности за растеж в множество сектори и региони, както и до пропускане на 
възможността за създаване на работни места;

3. отбелязва, че съществува значителен потенциал за намаляване на консумацията, 
особено от страна на енергоемки сектори като строителството/ поддръжката на 
сгради, транспорта и промишлеността;

4. признава съществуването на нов „План за енергийна ефективност, 2011 г.“ 
(COM(2011)0109)1, приет от Комисията през март 2011 г., но предлага да се 
предприемат допълнителни и по-строги ограничителни мерки;

5. във връзка с това призовава Комисията да предложи незабавно правно обвързващи 
национални цели за енергийна ефективност, като вземе под внимание различните 
изходни точки на държавите-членки, тяхното икономическото състояние и вече 
предприетите по-рано действия в тази насока;

6. подчертава, че Европейският семестър за предварителна координация на 
икономическите политики трябва да отрази насърчаването на преминаване към 
екологично устойчива икономика;

7. във връзка с това призовава Комисията да включи доклад за напредъка във връзка с 
индикаторите за екологичното счетоводство във всеки Годишен обзор на растежа 
(ГОР).
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