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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“; pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į 
dabartinę finansų krizę;

2. primena, kad vienašališkų veiksmų nepakanka norint sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir 
reikia, kad prie to labiau prisidėtų ir valstybės, nepriklausančios Europos Sąjungai;

3. prašo didesnio suderinamumo su programomis ir bendra politika norint pasiekti gairėse 
nurodytus tikslus;

4. tikisi, kad bus nustatyti privalomi sektorių tikslai ir realus tvarkaraštis siekiant sukurti 
pasitikėjimą ir skatinti privačias investicijas;

5. mano, kad užsibrėžtų tikslų pasiekimas iki 2050 m. leistų Europos Sąjungai užtikrinti 
energijos tiekimą ir sukurti daugiau darbo vietų;

6. primena, kad 20 proc. energijos efektyvumo tikslas iki 2020 m. bus sunkiai pasiekiamas; 
prašo, kad būtų panaudota daugiau išteklių, ypač siekiant padidinti pastatų energijos 
efektyvumą, atsižvelgiant į direktyvą, susijusią su energijos efektyvumu;

7. pabrėžia Europos mokslinių tyrimų ir plėtros svarbą siekiant vystyti technologijas, kurias 
taikant išmetamas nedidelis anglies dioksido kiekis, ir prašo, kad lėšos, skirtos tyrimams 
energijos sektoriuje, pagal programą „Horizontas 2020“, būtų bent jau padvigubintos;

8. pabrėžia, kad svarbus vaidmuo tenka atsinaujinančios energijos šaltiniams, taip pat ir 
moderniems energijos šaltiniams, ir pabrėžia, kad reikia skubiai surasti veiksmingas išeitis 
siekiant saugoti šiuos energijos šaltinius ir padidinti jų vartojimo efektyvumą;

9. kviečia valstybes nares daugiau investuoti į energetikos infrastruktūras, ypač į energetikos 
tinklus ir modernius skaitiklius bei į regionų tarpusavio ryšius, pradedant įgyvendinti 
investavimo planą, kuris paremtas Europos Sąjungos priemonių, susijusių su ES 
energetikos infrastruktūromis, paketu;

10. prašo, kad būtų užtikrintas Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 3 dalies taikymas dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų, ypač atsižvelgiant investicijas į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, ir prašo pateikti ataskaitą Europos Parlamentui.


