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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:

А. като има предвид, че преди средата на XXI век ще настъпят радикални промени в 
Европейския съюз по отношение на източниците на енергия, тяхната наличност и 
начина на използването им и че ако Европейският съюз иска цената на този преход 
да е приемлива за обществото, трябва да се разгърне последователна 
научноизследователска дейност с цел, също така, технологията да стане по-
разбираема за гражданите,

Б. като има предвид, че подобряването на енергийната ефективност е мярка за 
намаляването на емисиите на парникови газове с най-добро съотношение на 
разходите и ползите,

В. като има предвид, че обществените и частните инвестиции в дейности, свързани с 
научните изследвания и развитието на енергийните технологии, е от първостепенно 
значение и че частните и обществени средства, инвестирани в научните изследвания 
в областта на енергетиката в ЕС, са намалели значително след последната петролна 
криза, 

1. изразява задоволство от съобщението на Комисията и я насърчава да увеличи 
усилията си с цел по-добра координация на научните изследвания в областта на 
енергийните технологии в Европа, и в тази връзка високо оценява Европейския 
стратегически план за енергийните технологии (план SET), който тя представя, 
както и процеса на консултации с различните заинтересовани страни;

2. изразява съжаление, че план SET е съсредоточен главно върху мерките, насочени 
към предлагането, а пренебрегва мерките за намаляване на търсенето на енергия 
като икономията на енергия и енергийната ефективност;

3. приветства лансирането на Европейските индустриалните инициативи, но изразява 
съжаление, че Комисията не определя ясно приоритетите сред тях; очаква с 
нетърпение  съобщението на Комисията относно финансирането на план SET;

4. призовава да се да се установи йерархия на тези инициативи и да се насочат 
усилията върху тези от тях, при които са установени възможности за намаляване на 
емисиите в средносрочен план, като се вземат предвид целите за намаляване най-
малко с 20% до 2020 г., но не се пренебрегват евентуални мерки за насърчаване на 
други технологии, предлагащи такива възможности в дългосрочен план, така че да 
се постигнат определените за 2050 г. цели;

5. призовава при определяне на приоритетите на Европейските индустриални 
инициативи да се отчита цикълът на живот на всяка технология и въздействието ѝ 
върху околната среда; призовава да се разгледа възможността за трансфер на тези 
технологии към развиващите се икономики, така че да се намалят големите 
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различия в използването на технологии с тези страни;

6. счита, че енергийната ефективност не е засегната като отделен въпрос в 
съобщението на Комисията, въпреки че следва да заема централно място в него; 
насърчава Комисията да включи енергийната ефективност в Европейските 
индустриалните инициативи;

7. призовава Комисията при развиване на инициативите да отчита рисковете, при 
използване на някои технологии, по отношение на замърсяването на околната среда 
и общественото здраве, по-специално що се отнася до възможно изместване на 
въглеродни емисии и складирането на радиоактивни отпадъци; препоръчва, що се 
отнася до общественото приемане на новите технологии в областта на енергетиката, 
да се обърне внимание на социалните участници;

8. счита, че е се налага по-добро използване и общо нарастване и на финансовите, и на 
човешките ресурси с цел да се ускори развитието и въвеждането на бъдещите 
незамърсяващи технологии; счита, че държавите-членки следва да увеличат 
полаганите усилия най-малко в същата степен, в която го направиха в отговор на 
енергийните кризи през 80-те години.
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