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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Подчертава, че уязвимостта на нашите общества и икономики нараства поради 
фактори като изменението на климата, зависимостта от изкопаеми горива и 
нарастващите енергийни разходи; 

2. Допълнително подчертава потенциала на сектора на възобновяемите енергии за 
намаляване на емисиите на парникови газове и замърсяването, за използване на 
местни енергийни източници и постигане на целите от Лисабон;

3. Приветства заключението на Европейския съвет от м. март 2006 г. относно 
възобновяемите енергии, но е убеден, че целта за 20 %-ов дял на възобновяемите 
енергии до 2020 г. би могла да бъде по-амбициозна;

4. Изразява безпокойство относно липсата на правно обвързващи цели за 
възобновяемите енергии като цяло и в секторите на отопление и охлаждане, както и 
относно относително слабото законодателство за използването на възобновяеми 
енергийни източници в транспортния сектор на равнище на ЕС, 

5. Подчертава важността на промяната на начина на потребление с оглед на по-
разумното използване на енергията и пестенето на енергия при всяка възможност;

6. Припомня, че по отношение на биогоривата следва да се търси добър баланс между 
производството на храни и на енергия;

7. Изтъква необходимостта от значителни инвестиции в областта на 
научноизследователската и развойна дейност с цел насърчаване на възможностите
на ЕС за нововъведения в областта на възобновяемата енергия, като се вземат 
предвид съществуващи технологични платформи;

8. Изтъква, че с оглед един по-добър подход, целящ насърчаването на възобновяемата 
енергия, е необходимо да се преодолеят съществуващи пазарни бариери; поради 
това призовава Комисията и държавите-членки да допринесат за създаването на 
благоприятна пазарна среда;

9. Изисква от държавите-членки и Комисията да засилят сътрудничеството с 
регионални и местни власти, за да допринесат за популяризирането на 
възобновяемите енергийни източници, но признава, че то трябва да се основава на 
максимум субсидиарност и счита, че действията трябва да бъдат съобразени със  
съответни  географски, климатични и икономически условия;

10. Призовава Комисията да предостави зелени сертификати за производителите на 
синтетични газове и водород, подобни на сертификатите в енергийния сектор;
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11. Призовава Комисията и държавите-членки да положат повече усилия за 
превръщането на биомаса в газ, тъй като биомасата може да служи като суровина 
за производството на синтетични течни горива за превозните средства.


