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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. vítá sdělení Komise „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství 
do roku 2050“; poukazuje na to, že je třeba zohlednit současnou finanční krizi;

2. připomíná, že jednostranná akce nepovede ke snížení emisí a že je třeba, aby se do úsilí 
zapojily i země mimo EU;   

3. požaduje lepší propojení s programy a politikami Společenství, které umožní splnit cíle 
uvedeného plánu;  

4. přeje si, aby byly stanoveny závazné odvětvové cíle a realistický harmonogram s cílem 
budovat důvěru a vytvářet podněty pro soukromé investice; 

5. domnívá se, že dosažení stanovených cílů do roku 2050 umožní EU zabezpečit své 
dodávky energie a vytvořit více pracovních míst; 

6. připomíná, že cíl 20% energetické účinnosti se do roku 2020 podaří splnit jen velmi 
obtížně; požaduje více zdrojů, které umožní zejména zvýšit energetickou účinnost budov 
v souladu se směrnicí o energetické účinnosti; 

7. zdůrazňuje význam výzkumu a vývoje pro rozvoj technologií s nízkými emisemi 
a požaduje, aby na výzkum v odvětví energetiky v rámci programu Horizont 2020 byl 
věnován přinejmenším dvojnásobný objem prostředků;

8. zdůrazňuje důležitou úlohu obnovitelných energií, včetně inovativních technologií, 
a naléhavou nutnost nalézt výkonnější řešení pro jejich skladování a účinnost; 

9. vyzývá členské státy, aby investovaly více zdrojů do energetických infrastruktur, zejména 
do sítí a inteligentních měřičů a do regionálních propojení, a to zavedením investičního 
plánu založeného na balíčku opatření EU týkajících se energetické infrastruktury; 

10. požaduje, aby bylo zaručeno uplatňování čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES 
o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a zejména investice 
do výzkumu a vývoje, a požaduje, aby byla Evropskému parlamentu předložena zpráva.


