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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že udržateľná budúcnosť s nízkymi emisiami skleníkových plynov, čistým 
vzduchom a energetickou bezpečnosťou môže byť dosiahnutá len vytvorením a 
používaním širokej škály nízko emisných energetických technológií vrátane zlepšenej 
energetickej účinnosti, obnoviteľnej energie, zachytávania a skladovania uhlíka 
a jadrovej energie;

2. domnieva sa, že navrhovaný fond globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie 
by mohol hrať dôležitú úlohu pri mobilizácií súkromných investícií do projektov 
energetickej účinnosti a projektov obnoviteľnej energie v rozvojových krajinách;

3. domnieva sa, že fond by nemal uprednostňovať žiaden konkrétny typ obnoviteľnej 
energie alebo technológie energetickej účinnosti, mal by však vytvoriť také podmienky, 
ktoré by umožnili trhu vybrať najudržateľnejšie a finančne najúčinnejšie riešenia;

4. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila objem dovozu biomasy z rozvojových krajín a jej 
použitie v týchto krajinách, a zohľadnila pritom účinky celého jej životného cyklu na 
emisie skleníkových plynov, kvalitu vzduchu, vidiecku správu a biologickú rozmanitosť, 
vrátane prírodných lesov;

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že fond pomôže zredukovať prekážky v používaní 
mechanizmu čistého rozvoja v určitých krajinách, najmä v najmenej rozvinutých 
krajinách;

6. vyzýva Komisiu, aby hľadala možnosti ako zväčšiť fond v budúcom kontexte režimu po 
roku 2012 v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických 
zmenách, berúc do úvahy, že udržateľná energia v rozvojových krajinách bude kľúčová 
na dosiahnutie cieľov tohto dohovoru; 

7. domnieva sa, že fond by mal viesť k prístupu k modernej energii, nízkym alebo žiadnym 
emisiám, rozvoju a inovácií v rámci rozvojových krajín a k novým možnostiam pre 
európske spoločnosti, najmä malé a stredné podniky.
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