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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest zdania, że stabilną przyszłość - niskie emisje gazów cieplarnianych, czyste powietrze 
i gwarantowane dostawy energii - można osiągnąć poprzez rozwijanie i wykorzystanie 
pełnego wachlarza technologii energetycznych charakteryzujących się niskimi emisjami 
zanieczyszczeń, np. o lepszej wydajności energetycznej, energię ze źródeł odnawialnych, 
pochłanianie i składowanie dwutlenku węgla, a także dzięki energii jądrowej;

2. jest zdania, że proponowany Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii 
Odnawialnej mógłby odgrywać ważną rolę w ukierunkowaniu prywatnych inwestycji na 
projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz pozyskiwanie energii 
ze źródeł odnawialnych w krajach rozwijających się;

3. uważa, że fundusz nie powinien faworyzować żadnego źródła energii ani technologii 
osiągania efektywności energetycznej, a raczej stwarzać odpowiednie warunki 
umożliwiające rynkowi dokonanie wyboru najodpowiedniejszych i najoszczędniejszych 
rozwiązań;

4. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny przywozu i wykorzystania pochodzącej z 
krajów rozwijających się biomasy, biorąc pod uwagę wpływ jej pełnego cyklu życia na 
emisję gazów cieplarnianych, jakość powietrza, zarządzanie obszarami wiejskimi oraz 
bioróżnorodność, w tym lasy naturalne;

5. wzywa Komisję do zagwarantowania tego, że fundusz przyczyniać się będzie do 
znoszenia barier na stosowanie mechanizmu czystego rozwoju w niektórych krajach, w 
szczególności najmniej rozwiniętych;

6. wzywa Komisję do poszukiwania sposobów rozszerzenia funduszu w perspektywie 
przyszłego systemu, jaki będzie obowiązywał po 2012 r. w ramach Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zważywszy, że zrównoważona 
energia w krajach rozwijających się będzie mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
celów konwencji; 

7. wierzy, że fundusz przyczyni się do uzyskania dostępu do nowoczesnych źródeł energii, 
osiągnięcia niskiego stopnia emisji zanieczyszczeń lub całkowitego ich zlikwidowania, 
do rozwoju oraz innowacyjności w krajach rozwijających się, a także do uzyskania 
nowych możliwości przez przedsiębiorstwa europejskie, zwłaszcza MŚP.
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