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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at en bæredygtig fremtid med lav udledning af drivhusgasser, ren luft og 
energisikkerhed kun kan opnås ved at udvikle og benytte hele spektret af lavenergi-
teknologier, heriblandt effektiv energiudnyttelse, vedvarende energi, CO2-opsamling og 
lagring samt atomenergi;

2. mener, at den foreslåede, globale fond for effektiv energiudnyttelse og vedvarende energi 
kan blive vigtig i bestræbelserne på at skaffe investeringer fra den private sektor til 
projekter vedrørende effektiv energiudnyttelse og vedvarende energi i udviklingslandene;

3. mener, at fonden ikke bør tilgodese bestemte teknologier inden for vedvarende energi og 
effektiv energiudnyttelse, men snarere bør skabe de rette betingelser for, at markedet selv 
udvælger de mest bæredygtige og omkostningseffektive løsninger;

4. opfordrer Kommissionen til at evaluere importen af biomasse i udviklingslandene og dens 
anvendelse i disse lande, idet evalueringen indregner den samlede levetids betydning for 
udledningen af drivhusgasser, ren luft, forvaltningen af landdistrikter og biodiversiteten, 
herunder naturskove;

5. anmoder Kommissionen om at sikre, at fonden vil arbejde for at lette adgangen til 
benyttelse af mekanismen for bæredygtig udvikling i visse lande, især de mindst 
udviklede lande;

6. opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at forøge fonden i forbindelse 
med en fremtidig ordning under FN's rammekonvention om klimaændringer efter 2012, 
idet der tages hensyn til, at bæredygtig energi i udviklingslandene vil være afgørende for 
at nå målene i denne konvention; 

7. mener, at fondens arbejde bør munde ud i adgang til moderne energi, lav eller 
overhovedet ingen udledning, udvikling og nyskabelse i udviklingslandene og nye 
muligheder for virksomheder i EU, især små- og mellemstore virksomheder.
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