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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că un viitor durabil, caracterizat de un nivel redus de emisii de gaze cu efect de 
seră, aer curat şi securitate energetică nu poate fi asigurat decât prin dezvoltarea şi 
întrebuinţarea gamei complete de tehnologii energetice cu un nivel scăzut de emisii, ce 
include îmbunătăţirea eficienţei energetice, energia regenerabilă, captarea şi stocarea 
carbonului şi energia nucleară;

2. consideră că un potenţial Fond mondial pentru eficienţă energetică şi energie regenerabilă 
ar putea juca un rol important în mobilizarea investiţiilor private în proiecte privind 
eficienţa energetică şi energia regenerabilă în ţările în curs de dezvoltare;

3. consideră că fondul nu ar trebui să favorizeze o anumită energie regenerabilă sau 
tehnologie în materie de eficienţă energetică, ci mai degrabă să creeze condiţiile adecvate 
care să permită pieţei să îşi aleagă soluţiile cele mai durabile şi rentabile;

4. solicită Comisiei să evalueze importul de biomasă şi utilizarea acesteia în ţările în curs de 
dezvoltare, luând în considerare efectele pe care întregul ciclu de viaţă al acesteia îl are 
asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, calităţii aerului, precum şi a gestionării 
mediului rural şi a biodiversităţii, inclusiv pădurile naturale;

5. solicită Comisiei să se asigure că fondul contribuie la reducerea obstacolelor în utilizarea 
Mecanismului de dezvoltare curată în anumite ţări, în special în ţările cele mai slab 
dezvoltate;

6. invită Comisia să analizeze modalităţi de extindere a fondului în viitorul context al 
regimului de după 2012 din cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind schimbările climatice, luând în considerare faptul că energia durabilă din ţările în 
curs de dezvoltare va avea un rol crucial în îndeplinirea obiectivelor acestei convenţii;

7. consideră că fondul ar trebui să aibă ca rezultat accesul la energie modernă, emisii reduse 
sau eliminarea emisiilor, să faciliteze dezvoltarea şi inovarea în ţările în curs de 
dezvoltare şi noi oportunităţi pentru companiile europene, în special pentru IMM-uri.
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