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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. É de opinião que um futuro sustentável, com reduzidas emissões de gases com efeito de
estufa, ar limpo e segurança energética, só pode ser atingido através do desenvolvimento e 
da utilização de todo o conjunto de tecnologias energéticas de baixas emissões, incluindo 
uma melhor eficiência energética, energias renováveis, captura e armazenamento de 
carbono, e a energia nuclear;

2. Crê que o proposto Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis 
poderá desempenhar um importante papel na mobilização de investimentos privados em 
projectos relativos à eficiência energética e às energias renováveis nos países em 
desenvolvimento;

3. Considera que o Fundo não deve favorecer qualquer energia renovável ou tecnologia de 
eficiência energética em especial, antes devendo criar as condições adequadas para 
permitir ao mercado escolher as soluções mais sustentáveis e mais eficazes em termos de 
custos;

4. Solicita à Comissão que avalie as importações de biomassa dos  países em 
desenvolvimento e sua utilização nesses países, tendo em conta os efeitos, ao longo de 
todo o seu ciclo de vida, sobre as emissões de gases com efeito de estufa, a qualidade do 
ar, a gestão rural e a biodiversidade, incluindo as florestas naturais;

5. Solicita à Comissão que se assegure que o Fundo contribui para reduzir as barreiras à 
utilização do mecanismo de desenvolvimento limpo em determinados países, 
nomeadamente nos países menos desenvolvidos;

6. Convida a Comissão a explorar formas de alargar o Fundo no futuro contexto de um 
regime posterior a 2012, ao abrigo da Convenção-Quadro da ONU sobre as alterações 
climáticas, tendo em conta que as energias sustentáveis nos países em desenvolvimento 
serão cruciais para atingir os objectivos da dita convenção;

7. Está convicto que o Fundo deverá resultar em acesso a energias modernas, com emissões
reduzidas ou inexistentes, ao desenvolvimento e inovação nos países em desenvolvimento, 
e em novas oportunidades para as empresas europeias, em especial as PME.
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