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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:

1. одобрява съобщението на Комисията „Пътна карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“; изтъква, че е 
необходимо да се отчете настоящата финансова криза;

2. припомня, че за намаляването на емисиите не е достатъчно едностранно действие, 
както и че е необходимо мащабно ангажиране и на държави извън ЕС;

3. призовава за повече съгласуваност с общностните програми и политики за 
постигане на целите на пътната карта;

4. изразява желание да бъдат определени задължителни секторни цели и реалистичен 
график за създаването на климат на доверие и стимулирането на частните 
инвестиции;

5. счита, че постигането на целите до 2050 г. може да донесе на ЕС сигурност на 
енергийните доставки и по-голям растеж на заетостта;

6. припомня, че целта за 20 % енергийна ефективност ще бъде трудно постигната до 
2020 г.;  призовава за предоставяне на повече ресурси, най-вече за увеличаване на 
енергийната ефективност на сградите, в съответствие с директивата за енергийната 
ефективност; 

7. подчертава значението на научните изследвания и развитието за разработването на 
технологии с ниска въглеродна интензивност и призовава за поне двойно 
увеличаване на средствата за изследвания в областта на енергията до 2020 г.;  

8. подчертава важната роля на източниците на възобновяема енергия, включително на 
иновационните източници и неотложността на намирането на по-подходящи 
решения за съхраняване и увеличаване на производителността им;

9. призовава държавите-членки да инвестират повече средства в енергийната 
инфраструктура, по-конкретно в интелигентни мрежи и електромери, както и в 
свързване на регионалните мрежи чрез лансирането на инвестиционен план въз 
основа на пакета за енергийна инфраструктура на ЕС;  

10. призовава да се гарантира прилагането на член 10, параграф 3 от Директива 
2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови 
газове и по-конкретно инвестициите в областта на научните изследвания и 
развитието, и призовава да се изпрати доклад до Европейския парламент.  


