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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. изразява увереност, че устойчиво бъдеще с ниски емисии на парникови газове, чист 
въздух и енергийна безопасност може да се постигне единствено чрез разработване 
и използване на пълния набор от енергийни технологии с ниски емисии, в т.ч. чрез 
повишаване на енергийната ефективност, възобновяема енергия, улавяне и 
съхраняване на въглеродния диоксид, и атомна енергия;

2. изразява убеждението, че предложеният Световен фонд за енергийна ефективност 
и възобновяема енергия би могъл да изиграе важна роля за мобилизиране на частни 
инвестиции в проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия в 
развиващите се страни;

3. счита, че фондът не бива да облагодетелства нито една конкретна технология за 
възобновяема енергия или енергийна ефективност, а следва по-скоро да създава 
подходящите условия за това пазарът да подбира най-устойчивите и разходно 
ефективни решения;

4. приканва Комисията да направи оценка на вноса и използването на биомаса от 
развиващите се страни, като при това вземе предвид въздействията върху емисиите 
на парникови газове през целия жизнен цикъл, качеството на въздуха, 
управлението на селските райони и биоразнообразието, включително естествените 
гори;

5. призовава Комисията да гарантира, че фондът допринася за намаляването на 
пречките за използване на Механизма за чисто развитие в някои страни, по-
конкретно в най-малко развитите страни;

6. приканва Комисията да проучи начини за разширяване на фонда в бъдещия 
контекст на режима след 2012 г. съгласно Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата, като отчете факта, че устойчивата енергетика в 
развиващите се страни ще е от жизнено значение за постигане на целите на тази 
конвенция; 

7. изразява убеждението, че фондът следва да има за резултат достъп до модерна 
енергетика, ниски или несъществуващи емисии, развитие и иновации в развиващите 
се страни и нови възможности за европейските компании, по-конкретно МСП.
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