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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
комисията по външни работи, като водеща комисия, да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Приветства заключенията на председателството от заседанието на Европейския 
съвет в Брюксел (8-9 март 2007 г.), в които ясно се заявява, че "във връзка с 
предизвикателствата, свързани с промените на климата, следва да се предприемат 
ефективни и неотложни мерки";

2. Подчертава, че производството и използването на енергия са основните източници 
на емисии на парникови газове и подчертава, че е необходимо въвеждане на 
интегриран подход към околната среда и енергетиката, за да се постигнат целите за 
устойчива енергийна политика за Европа, а именно: 
- преследване на целите, свързани с околната среда и борба с промените на 

климата, както Парламентът вече подчерта в своята резолюция от 14 февруари 
2007 г.1; 

- повишаване на сигурността на енергийните доставки и спиране нарастването на 
цените на енергията;

- насърчаване на сътрудничеството между икономиките на ЕС и съседните 
страни;

3. Припомня значението на интегрирания подход, който представлява ключов елемент 
за постигане на съгласуваност между вътрешните и външните аспекти на 
енергийната политика, както и между енергийната политика и други свързани 
политики;

4. Припомня необходимостта от изграждане на по-тясно взаимосвързан и интегриран 
вътрешен пазар на газ и електроенергия за създаване на една ефективна обща 
европейска външна политика в областта на енергетиката;

5. Призовава държавите-членки да насърчават значително повишаване на енергийната 
ефективност и увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници 
като най-ефективна политика;

6. Призовава ЕС да предприеме общи действия на международно равнище за 
намаляване на неустойчивото нарастване на търсенето на енергия и осъществяване 
на преход към нисковъглеродна икономика; това действие следва да допринесе за 
постигане на следните цели:

- определяне на силно амбициозни измерими цели във всеки сектор, свързан с 
енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и използването 
на биогорива, което би позволило на ЕС да заеме водеща позиция в борбата с 
промените на климата и да се превърне в световен лидер по отношение на 

  
1  Приети текстове, P6_TA(2007)0038.
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развитието на авангардни и щадящи околната среда технологии в областта на 
енергетиката;

- подкрепяне на развитието и използването на възобновяеми енергийни източници 
(вятър, слънчева енергия, биомаса, водна и геотермална енергия) в ЕС и трети 
страни, което би осигурило справедлив трансфер на технологии и би допринесло 
за осигуряване на водеща позиция на ЕС в развитието на международните 
пазари;

7. Призовава ЕС да започне специален диалог с развиващите се страни по енергийните 
въпроси и да използва инструментите на Общността (например наскоро одобреният 
Глобален фонд за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници), за
да осигури допълнителни финансови средства за повишаване използването на 
децентрализирани възобновяеми енергийни източници, енергийна достъпност и 
устойчивост в тези региони, както и енергийна инфраструктура от общ интерес. 


