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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzskata, ka ilgtspējīgu nākotni ar zema līmeņa siltumnīcefekta gāzu emisiju, tīru gaisu un 
enerģijas drošību var sasniegt tikai, izstrādājot un kombinēti izmantojot zemas emisijas 
energotehnoloģijas, tostarp ar uzlabotu energoefektivitāti, atjaunojamos enerģijas 
resursus, oglekļa piesaisti un uzglabāšanu un kodolenerģiju;

2. uzskata, ka ierosinātajam Pasaules energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fondam 
varētu būt svarīga nozīme, veicinot privātos ieguldījumus energoefektivitātes projektos 
un atjaunojamās enerģijas resursu jomā jaunattīstības valstīs;

3. uzskata, ka fonds nedrīkst dod priekšroku kādai noteiktai atjaunojamās enerģijas vai 
energoefektivitātes tehnoloģiju jomai, bet gan jārada labvēlīgi apstākļi, lai tirgus noteiktu 
ilgtspējīgākos un rentablākos risinājumus;

4. aicina Komisiju novērtēt biomasas importu no jaunattīstības valstīm un tās izmantošanu 
šajās valstīs, ņemot vērā biomasas pilna dzīvescikla ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, gaisa kvalitāti, lauku apsaimniekošanu un bioloģisko daudzveidību, tostarp 
dabisko mežu;

5. aicina Komisiju nodrošināt, ka fonds dod ieguldījumu, lai samazinātu šķēršļus tīra 
attīstības mehānisma izmantošanai konkrētās valstīs, jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs;

6. aicina Komisiju izskatīt iespējas paplašināt fondu atbilstoši Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām režīmam pēc 2012. gada, 
ņemot vērā, ka jaunattīstības valstīs ilgtspējīgie enerģijas resursi būs būtiski svarīgi, lai 
sasniegtu šīs konvencijas mērķi; 

7. uzskata, ka fondam jānodrošina piekļuve modernajiem enerģijas veidiem, zemām vai 
nulles emisijām, kā arī attīstība un novatorisms jaunattīstības valstīs un jaunas iespējas 
Eiropas uzņēmumiem, īpaši MVU.
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