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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve” című bizottsági közleményt; kiemeli, hogy figyelembe kell 
venni a jelenlegi pénzügyi válságot;

2. emlékeztet, hogy az egyoldalú fellépések nem elégségesek a kibocsátás csökkentéséhez, 
és a nem uniós országokat is széles körűen be kell vonni;

3. kéri, hogy az útiterv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében törekedjenek a 
programokkal és a közösségi politikákkal való nagyobb koherencia megvalósítására;

4. javasolja, hogy határozzanak meg kötelező érvényű ágazati célkitűzéseket és reális 
ütemtervet a magánbefektetéseket ösztönző bizalom megteremtése érdekében;

5. úgy véli, hogy a célkitűzések 2050 előtti teljesítése révén az EU elérheti 
energiaellátásának biztonságát és a foglalkoztatás nagyobb növekedését;

6. emlékeztet, hogy a 20%-os energiahatékonysági célkitűzést nehéz lesz 2020-ig elérni; 
több forrást kér elsősorban az épületek energiahatékonyságának növelésére az 
energiahatékonyságra irányuló irányelvnek megfelelően;

7. hangsúlyozza a kutatás és fejlesztés fontosságát az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák fejlesztése szempontjából, és kéri a „Horizont 2020” kezdeményezésen belül 
az energiával kapcsolatos kutatásra szánt összegek legalább megkétszerezését;

8. hangsúlyozza a megújuló és innovatív energiák fontos szerepét, és megállapítja, hogy az 
eddiginél hatékonyabb megoldást kell sürgősen találni ezek tárolására és teljesítményük 
növelésére;

9. kéri a tagállamokat, hogy az EU energiainfrastruktúra-csomagján alapuló beruházási terv 
elindítása révén fektessenek be több forrást az energiainfrastruktúrákba, különösen az 
intelligens hálózatokba és mérőberendezésekbe, valamint a regionális 
rendszerösszekötőkbe; 

10. kéri, hogy biztosítsák az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek 
kereskedelmi rendszeréről szóló 2003/87/EK irányelv 10. cikke (3) bekezdésének 
alkalmazását, és különösen a kutatásba és fejlesztésbe való beruházást, valamint kéri, 
hogy ezzel kapcsolatosan küldjenek jelentést az Európai Parlamentnek.


