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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză financiară;

2. reamintește faptul că o acțiune unilaterală nu este suficientă pentru a reduce emisiile și că 
este necesară, de asemenea, o implicare de amploare a țărilor din afara UE;

3. solicită o mai mare corelare cu programele și politicile comunitare în vederea realizării 
obiectivelor foii de parcurs;

4. se pronunță pentru stabilirea unor obiective sectoriale obligatorii și a unui calendar realist 
pentru a crea un climat de încredere care să stimuleze investițiile private;

5. consideră că realizarea obiectivelor până în 2050 va putea aduce UE siguranța 
aprovizionării cu energie și creșterea ocupării locurilor de muncă;

6. reamintește că obiectivul privind creșterea cu 20% a eficienței energetice (EE) va fi greu 
de atins până în 2020; solicită alocarea mai multor resurse, în primul rând pentru creșterea 
eficienței energetice a clădirilor, în spiritul directivei EE;

7. subliniază importanța C&D pentru dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute și solicită 
cel puțin dublarea fondurilor pentru cercetarea energetică în cadrul Horizon 2020;

8. subliniază rolul important al energiilor regenerabile și inovatoare și necesitatea urgentă de 
a găsi soluții mai performante pentru stocare și creșterea randamentului energetic;

9. invită statele membre să investească mai multe resurse în infrastructurile energetice, în 
special în rețele și în contoare inteligente și în interconexiunile regionale, prin intermediul 
unui plan de investiții bazat pe pachetul legislativ privind infrastructurile energetice din 
UE;

10. solicită garantarea aplicării articolului 10 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE privind 
comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, îndeosebi investițiile în C&D și 
solicită prezentarea unui raport în acest sens Parlamentului European.


