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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. verjame, da je trajnostno prihodnost, z nizkimi emisijami toplogrednih plinov, čistim 
zrakom in energetsko varnostjo, mogoče doseči le z razvojem in uporabo celotne 
mešanice energetske tehnologije z nizkimi emisijami, vključno z izboljšano energetsko 
učinkovitostjo, obnovljivo energijo, zajetjem in skladiščenjem ogljika ter jedrsko 
energijo; 

2. verjame, da bi predlagani svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije lahko občutno vplival na usmerjanje zasebnih vlaganj v projekte za energetsko 
učinkovitost in obnovljivo energijo v državah v razvoju;

3. meni, da sklad ne bi smel dajati prednosti posameznim tehnologijam za obnovljivo 
energijo in energetsko učinkovitost, ampak bi moral ustvariti primerne pogoje, ki bi 
omogočali izbiro najprimernejše in stroškovno najbolj učinkovite rešitve na trgu;

4. poziva Komisijo, naj oceni uvoz biomase iz držav v razvoju in njeno uporabo v njih ter 
ob tem upošteva njene učinke na emisije toplogrednih plinov, kakovost zraka,  
upravljanja podeželja in biotsko raznovrstnost, vključno z naravnimi gozdovi, v celem 
življenjskem ciklusu;

5. poziva Komisijo, naj zagotovi, da sklad prispeva k zmanjševanju ovir za uporabo 
mehanizma za čist razvoj v nekaterih državah, zlasti v tistih najmanj razvitih;

6. predlaga Komisiji, naj razišče načine, na katere bi se sklad za obdobje po letu 2012 lahko
povečal znotraj okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, 
upoštevajoč, da bo imela trajnostna energija v državah v razvoju ključno vlogo pri 
doseganju ciljev te konvencije; 

7. verjame, da bi sklad moral omogočiti dostop do sodobne energije, ki ima nizke ali nične 
emisije, do razvoja in inovacij v državah v razvoju ter do novih možnosti za evropske 
družbe, zlasti mala in srednje velika podjetja.


	692481sl.doc

