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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Plan działania na rzecz wprowadzenia 
gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych do 2050 r.”; podkreśla, że należy 
uwzględnić obecny kryzys finansowy;

2. przypomina, że jednostronne działania nie są wystarczające do zmniejszenia poziomu 
emisji i że potrzebne jest duże zaangażowanie również ze strony państw spoza UE; 

3. wzywa do większej spójności ze wspólnotowymi programami i strategiami politycznymi, 
aby osiągnąć cele planu działania;

4. wyraża nadzieję, że zostaną ustanowione wiążące cele sektorowe i realistyczny 
harmonogram celem stworzenia klimatu zaufania pobudzającego prywatne inwestycje; 

5. uważa, że osiągnięcie celów do 2050 r. będzie mogło zapewnić UE bezpieczeństwo 
dostaw energii i większy wzrost zatrudnienia; 

6. przypomina, że osiągnięcie celu, jakim jest zwiększenie do 2020 r. efektywności 
energetycznej o 20%. jest mało prawdopodobne; wzywa do zwiększenia zasobów, 
zwłaszcza w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, zgodnie z 
dyrektywą dotyczącą efektywności energetycznej;

7. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla rozwoju technologii niskoemisyjnych i wzywa 
do przeznaczenia przynajmniej dwa razy większych funduszy na badania nad energią w 
ramach programu Horyzont 2020; 

8. podkreśla istotną rolę energii odnawialnej, również wytwarzanej za pomocą
innowacyjnych technologii, oraz pilną potrzebę stworzenia lepszych rozwiązań w zakresie 
przechowywania takiej energii i zwiększenia jej wydajności; 

9. wzywa państwa członkowskie do przeznaczenia większej ilości zasobów na infrastrukturę
energetyczną, w szczególności na sieci, inteligentne liczniki i wzajemne połączenia 
regionalne, poprzez uruchomienie planu inwestycyjnego w oparciu o pakiet UE w sprawie 
infrastruktury energetycznej; 

10. wzywa do zapewnienia stosowania art. 10 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w zakresie 
inwestycji w badania i rozwój, a także do wysłania sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu.


