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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy egy fenntartható jövő – alacsonyabb üvegházhatást okozó 
gázkibocsátással, tiszta levegővel és energiabiztonsággal – csak az alacsony kibocsátásra 
irányuló energetikai technológiák teljes kombinációjának fejlesztésével és használatával 
valósítható meg, ideértve a továbbfejlesztett energiahatékonyságot, a megújuló 
energiaforrásokat, a szénmegkötést és -tárolást, valamint a nukleáris energiát;

2. úgy véli, hogy a javasolt globális energiahatékonysági és megújuló energia alap fontos 
szerepet játszhat a magánbefektetések mobilizációja terén az energiahatékonysági 
projektek és a megújuló energiaforrások vonatkozásában a fejlődő országokban;

3. úgy véli, hogy az alapnak nem kellene egyetlen konkrét megújuló energiaforrás vagy 
energiahatékonysági technológia számára előnyt biztosítani, hanem meg kell teremtenie a 
megfelelő feltételeket ahhoz, hogy a piac válassza meg a leginkább fenntartható és 
leginkább költséghatékony megoldásokat;

4. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a biomasszának a fejlődő országokból történő 
importját és ezen országokban való alkalmazását, figyelembe véve teljes életciklusnyi 
hatásukat az üvegházhatást okozó gázkibocsátásokra, a levegőminőségre, a regionális 
igazgatásra és a biológiai sokszínűségre, beleértve a természetes erdőket;

5. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az alap hozzájáruljon a korlátok 
csökkentéséhez a tiszta fejlesztési mechanizmus alkalmazása tekintetében, bizonyos 
országokban, különösen a legkevésbé fejlett országokban;

6. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel az alap növelésének módjait az ENSZ 
klímaváltozásról szóló keretegyezménye keretében egy 2012 utáni rendszer jövőbeni 
összefüggésében, figyelembe véve, hogy a fenntartható energia a fejlődő országokban 
alapvető fontosságú lesz ezen egyezmény célkitűzésének eléréséhez; 

7. úgy véli, hogy az alap modern energiaforrásokat, alacsony vagy semmilyen károsanyag-
kibocsátást, fejlesztést és innovációt eredményez a fejlődő országokban és új 
lehetőségeket az európai vállalatok, különösen a KKV-k számára.
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