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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства факта, че енергията от възобновяеми източници се развива в държавите 
членки с цел изпълняване на поставените цели за 2020 г.; приканва Комисията да 
предложи рационални цели до 2030 г., които следва да вземат предвид дела на 
електричество, което ще бъде произведено от възобновяеми източници, енергийна 
ефективност, чисти традиционни енергийни технологии, както и съхранение на CO2;

2. отбелязва, че енергията от възобновяеми източници не се развива отделно, а като 
част от цялостната енергийна система; отново заявява, че следва да бъде отпуснато 
финансиране в рамките на механизма за свързване на Европа, за да се финансира 
развитието на интелигентни мрежи, основаващи се на ИКТ, за да се даде 
възможност енергията от възобновяеми източници да бъде включена по-
всеобхватно и да се подобри стабилността на преносните мрежи; 

3. поддържа становището, че е необходим преходен период, за да се установят 
европейски схеми за подкрепа; предлага Комисията да позволи, заради 
последствията от икономическата криза и ниските кредитни оценки на държавите, 
както това е отразено в съкращенията - и степента на свързания риск - в инвестиции 
в енергия от възобновяеми източници; подчертава, че рисковете за тези, които 
инвестират в енергия от възобновяеми източници, трябва да бъдат намалени чрез 
ясна дългосрочна европейска стратегия;

4. отбелязва нуждата от технологии за енергия и съхранение на CO2 ; поддържа 
становището, че трябва да бъдат отделени средства в рамките на програмата 
„Хоризонт 2020“ за финансирането на изграждането на технологии за енергия и 
съхранение на CO2;

5. подчертава, че научните изследвания и развитието в областта на ефективното 
използване на отпадъци за производство на електроенергия, газ и топлинна енергия 
са важни от гледна точка на изпълнението на целите за енергийна ефективност; 

6. призовава Комисията да предостави на Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия (ACER) необходимите средства за изпълнение на нейните 
задължения и постигане на целите, заложени в Регламента относно интегритета и 
прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия; отбелязва, че това е 
необходимо, за да се изгради цялостен интегриран и прозрачен вътрешен пазар на 
електроенергия и газ до 2014 г.


