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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att en hållbar framtid med låga utsläpp av växthusgaser, ren luft 
och en tryggad energiförsörjning endast kan uppnås genom att utveckla och använda all 
form av energiteknik för låga utsläpp, däribland förbättrad energieffektivitet, förnybar 
energi, uppsamling och bindning av kol samt kärnenergi.

2. Europaparlamentet anser att den globala energifonden för energieffektivitet och förnybar 
energi (Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund) skulle kunna fylla en 
viktig funktion när det gäller att få fram privata investeringar till projekt för 
energieffektivitet och förnybar energi i utvecklingsländerna.

3. Europaparlamentet anser att fonden inte ska gynna någon särskild förnybar energiform 
eller energieffektiv teknik, utan i stället bör skapa de rätta förutsättningarna för att 
marknaden ska kunna välja de mest hållbara och kostnadseffektiva lösningarna.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en bedömning av importen av 
biomassa från utvecklingsländerna och hur biomassa används där och hur den, sett ur ett 
livscykelperspektiv, påverkar utsläppen av växthusgaser, luftkvaliteten, 
landsbygdsvården, den biologiska mångfalden samt naturskogarna.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att fonden bidrar till att reducera de 
hinder som gör att mekanismen för ren utveckling inte kan användas i vissa länder, 
särskilt inte i de minst utvecklade länderna.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att utöka fonden 
i en framtida ordning efter år 2012 enligt Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar. Hållbar energi i utvecklingsländerna kommer att vara avgörande för 
att uppnå målet i denna konvention.

7. Europaparlamentet anser att fonden bör åstadkomma tillgång till modern energi med låga 
eller inga utsläpp för utvecklingsländerna och utveckling och innovation i dessa länder, 
samt ge europeiska företag, särskilt små och medelstora företag, nya möjligheter.
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