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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι ένα βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθαρό 
ατμοσφαιρικό αέρα και ασφάλεια των ενεργειακών πηγών μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
ανάπτυξη και χρήση του πλήρους μείγματος ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του διαχωρισμού και της αποθήκευσης άνθρακα και της 
πυρηνικής ενέργειας·

2. πιστεύει ότι το προτεινόμενο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ό,τι 
αφορά τη διενέργεια ιδιωτικών επενδύσεων σε σχέδια ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αναπτυσσόμενες χώρες·

3. θεωρεί ότι το ταμείο δεν θα πρέπει να ευνοεί κάποια ιδιαίτερη πηγή ανανεώσιμης 
ενέργειας ή τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης αλλά να δημιουργεί σωστές συνθήκες για 
να δίνει στην αγορά τη δυνατότητα να επιλέγει τις πλέον βιώσιμες και αποδοτικές από 
άποψη κόστους λύσεις·

4. καλεί την Επιτροπή να αποτιμήσει την εισαγωγή βιομάζας από τις αναπτυσσόμενες χώρες 
και τη χρήση της σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκυριακές επιπτώσεις του κύκλου 
ζωής της στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, 
στη διαχείριση της υπαίθρου και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
δρυμών·

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το ταμείο συμβάλλει στη μείωση των εμποδίων 
όσον αφορά τη χρήση του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης σε ορισμένες χώρες, και 
ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες·

6. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του 
ταμείου στο μέλλον, δηλαδή μετά το 2012 και στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Μεταβολή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αειφόρος 
ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη του 
στόχου της συγκεκριμένης σύμβασης·

7. πιστεύει ότι το ταμείο θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την πρόσβαση στις σύγχρονες 
πηγές ενέργειας, χαμηλές ή και καθόλου εκπομπές αερίων, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία σε αναπτυσσόμενες χώρες και νέες δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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