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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. mano, kad tvari ateitis, kai bus išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bus 
švarus oras ir užtikrinamas energetinis saugumas, gali būti pasiekta vystant ir naudojant 
visų rūšių energetines technologijas (efektyvesnio energijos naudojimo, atsinaujinančios 
energijos, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo ir branduolinės energijos), pagal 
kurias būtų išmetama mažai teršalų;

2. mano, kad pasiūlytas Pasaulinis efektyvaus energijos naudojimo ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių fondas (angl. GEEREF) galėtų būti itin svarbus siekiant sutelkti 
privačias investicijas, skirtas energijos naudojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos projektams besivystančiose šalyse;

3. mano, kad šis fondas neturėtų teikti pirmenybės tam tikros rūšies atsinaujinančiai 
energijai arba energijos naudojimo efektyvumo technologijai, bet turėtų sudaryti 
tinkamas sąlygas, kad rinka galėtų pasirinkti tvariausius ir mažiausiai sąnaudų 
reikalaujančius sprendimus;

4. ragina Komisiją įvertinti biomasės iš besivystančių šalių importą ir jos naudojimą šiose 
šalyse ir atsižvelgti į viso biomasės naudojimo ciklo poveikį šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijai, oro kokybei, kaimo vietovių valdymui ir biologinei įvairovei, įskaitant 
natūralius miškus;

5. ragina Komisiją užtikrinti, kad fondas padėtų sumažinti kliūtis, trukdančias naudoti 
švarios plėtros mechanizmą tam tikrose šalyse, ypač mažiausiai išsivysčiusiose;

6. ragina Komisiją išnagrinėti būdus, kaip būtų galima padidinti fondo lėšas, atsižvelgiant į 
būsimą tvarką po 2012 m., nustatytą pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvenciją, ir atsižvelgiant į tai, kad tvari energetika besivystančiose šalyse turės 
lemiamos reikšmės siekiant šios konvencijos tikslų;

7. mano, kad fondas turėtų suteikti galimybių naudoti naujovišką energiją, kurią gaminant 
būtų išmetama mažai arba visai neišmetama teršalų, plėtoti besivystančias šalis ir diegti 
jose naujoves bei suteikti naujų galimybių Europos įmonėms, ypač MVĮ.
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