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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

A. като има предвид, че изменението на климата е глобално явление, а неговото 
въздействие е неравномерно разпределено между различните региони на света; 
като има предвид, че дори социално-икономическите аспекти, разходите и ползите 
ще бъдат различни както в развиващите се страни, така и в по-развитите страни; 
като има предвид, че реакциите спрямо изменението на климата следователно 
трябва да включват мерки за адаптация заедно със стратегии за гарантиране на 
ефективно придвижване в посока устойчиво развитие чрез ясни и подробни 
планове за действие във всички засегнати сектори,

Б. като има предвид, че смекчаването на причините за изменението на климата, от 
една страна, и , от друга страна, мерките за адаптация, които имат за цел да 
ограничат въздействието на това изменение, не винаги могат да бъдат 
разграничени; като има предвид, че неотдавнашните законодателни инициативи на 
ЕС относно етикетирането на автомобилните гуми, енергийното етикетиране и 
относно енергийните характеристики на сградите като част от пакета за енергийна 
ефективност играят важна роля в намаляването на емисиите на CO2 и също трябва 
да бъдат включени в бъдещи интервенции за нови модели в областта на 
енергетиката на равнище ЕС, 

В. като има предвид, че изменението на климата неизбежно ще окаже въздействие 
върху търсенето и предлагането на енергия; като има предвид, че метеорологични 
условия от рода на проливни валежи от дъжд, покачващи се температури, горещи 
вълни, суши, силни бури, наводнения и пожари могат да причинят сериозни 
прекъсвания и щети на инфраструктурата за снабдяване с енергия и следователно 
пряко засягат производството и транспортирането на енергия, както и нейното 
разпределяне сред крайните потребители,

Г. като има предвид, че разнообразяването на енергийните източници, както и на 
доставчиците на енергия, е важно средство за гарантиране на равен достъп до и 
адекватно предлагане на енергия, като в същото време се изпълняват целите на ЕС 
за засилване на използването на енергия от възобновяеми източници и намаляване 
на емисиите на CO2,

Д. като има предвид, че Комисията и държавите-членки следва да включат мерки за 
адаптация в процеса на прилагане и модифициране на съществуващото и бъдещето 
законодателство, политики и програми,

1. признава, че екстремни природни явления, заедно с очакваното показване на 
морското равнище и по-големи колебания в количеството на валежите, налагат 
мерки за адаптация дори и в рамките на съществуващите инфраструктурни 
системи, които ще породят големи разходи, но въпреки това са достъпни, тъй като 
тези разходи са много по-ниски от цената на бездействието в средносрочен и 
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дългосрочен план; призовава Комисията и държавите-членки да представят 
специален национален план за действие, данни за тези разходи и тяхното 
разпределение;  

2. отбелязва, че, с цел да се предотвратят катастрофи, във всички промишлени 
сектори са необходими нови мерки от рода на повишена сигурност и проверки на 
потреблението или производството на енергия, които разширяват съществуващите 
хармонизирани стандарти в областта на строителството, като например 
Еврокодовете за одобряване на използването на сгради, включително промишлени 
сгради, които трябва да са в съответствие с Директива 85/337/ЕИО, изменена с 
Директива 97/11/ЕО, и Директива 2001/42/ЕО за оценка на въздействието върху 
околната среда (ДОВОС) и стратегическа оценка на околната среда (ДСООС);

3. подчертава, че мерките относно снабдяването с енергия и достъпа до енергия 
трябва да бъдат определени в дух на солидарност между държавите-членки и че ЕС 
следва да допринесе за промяна на политиката в световен мащаб в посока на 
енергийна ефективност и да осигури възобновяеми енергийни източници в 
съответствие с графика, определен в Директива 2009/28/ЕО, призовава държавите-
членки да представят до 30 юни 2010 г. своите национални планове за действие 
съгласно моделите и параметрите, определени от ЕС;  

4. посочва, че ЕС и държавите-членки следва да изяснят размера на своя финансов 
принос към технологичното сътрудничество с партньори, за да засилят както 
частните, така и публичните инвестиции, и по-специално във връзка с техните 
бъдещи Национални планове за действие относно енергийната ефективност и 
Национални планове за действие относно възобновяемата енергия, и приветства 
съобщението на Комисията, в което се обещава значително увеличаване на 
средствата за изследвания в областта на енергията, за да се развие икономика на 
основата на устойчива енергия;

5. признава, че продължаващото изменение на климата има значително въздействие 
върху икономическото развитие и може да създаде рискове за сериозни проблеми в 
икономическите и социалните дейности; счита, че мерките за икономическа 
адаптация, включително преориентиране към по-устойчиво промишлено 
производство, изискват в същото време предоставянето на достатъчно средства за 
мерки за адаптация и смекчаване и че тези мерки не трябва да бъдат ограничавани 
до използването на приходите от схемата за търговия с емисии (ETS), а се нуждаят 
от допълнителни новаторски средства както от частни, така и от публични 
източници; 

6. счита, че (също така и във връзка с решенията за адаптация) въздействието върху 
даден сектор често ще има последици за други сектори и поради призовава 
Комисията да вземе под внимание тези взаимодействия при прилагането на мерки 
за адаптация;

7. призовава Комисията да разгледа възможността за засилване на публичните 
средства, предназначени за международно сътрудничество в предстоящата Осма 
рамкова програма (FP8), едновременно с 
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а. развити страни, за да се увеличи обсега на възобновяемите технологии,

б. развиващи се страни, за да се подпомогне борбата им срещу изменението на 
климата, което засяга най-уязвимите региони в тези страни; 

8. подчертава, че размерът на необходимите финансови средства за 
научноизследователска и развойна дейност по отношение на изменението на 
климата трябва да бъде увеличен съвместно с инициативата на Комисията, която 
предстои да бъде въведена с участието на държавите-членки, за интегрирана и 
достъпна в световен мащаб информационна система относно околната среда, за да 
се подобри достъпа до данни относно промени в околната среда; при положение, че 
трябва де се вземат предвид и други мерки, като значително засилване на 
финансирането за смекчаване и адаптация, свързани с проекти и програми за 
научноизследователска и развойна дейност;

9. в тази връзка подчертава огромното значение на инициативите на местно равнище 
за активно участие в борбата срещу изменението на климата и посочва важната 
роля на обмена на информация относно добри практики и подходящи 
информационни кампании, координирани с по-широкообхватните инициативи, 
предприети от националните органи и от ЕС.


