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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. domnívá se, že udržitelná budoucnost, která zahrnuje nízké emise skleníkových plynů, 
čisté ovzduší a zabezpečení energetických dodávek, může být dosažena pouze rozvojem a 
používáním energetických technologií s nízkými emisemi, včetně lepší energetické 
účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, zachycování a ukládání uhlíku a jaderné energie;

2. domnívá se, že by navrhovaný Globální fond pro energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii mohl hrát důležitou roli při uvolňování soukromých investic do projektů 
zabývajících se energetickou účinností a obnovitelnou energií v rozvojových zemích;

3. domnívá se, že by fond neměl upřednostňovat žádnou konkrétní technologii pro 
obnovitelnou energii či energetickou účinnost, ale měl by spíše vytvářet příslušné 
podmínky, v nichž si trh sám zvolí nejvíce udržitelná a ekonomická řešení;

4. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila dovoz biomasy z rozvojových zemí a její využití v nich 
a zároveň zohlednila dopad celého životního cyklu biomasy na emisi skleníkových plynů, 
kvalitu ovzduší, ochranu venkova a biologické rozmanitosti, včetně přirozených lesních 
porostů; 

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že fond přispěje k omezení překážek znemožňujících 
v určitých zemích, zejména v těch v nejméně rozvinutých, používat mechanismus čistého 
rozvoje;

6. vyzývá Komisi, aby hledala způsoby rozšíření fondu s ohledem na režim po roce 2012 
podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a přihlédla k tomu, že pro dosažení cíle 
této úmluvy bude zásadním faktorem udržitelná energie v rozvojových zemích; 

7. je přesvědčen, že výsledkem fondu by měl být přístup k moderní energii, nízké či žádné 
emise, rozvoj a inovace v rozvojových zemích a nové příležitost i pro evropské firmy, 
zejména malé a střední podniky.
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