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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že přístup chudého obyvatelstva k čistým a cenově dostupným 
energetickým službám je významným předpokladem pro dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí; a vzhledem k tomu, že země s nízkými příjmy jsou obzvlášť postiženy prudce 
rostoucí cenou ropy,

B. vzhledem k tomu, že změna klimatu vážně ohrožuje zmírnění chudoby v zemích 
s nejnižšími příjmy, a to nejen kvůli prudce se zvyšujícímu riziku přírodních katastrof, 
jako jsou silné bouře, záplavy a sucha; a vzhledem k tomu, že průmyslové země nesou 
hlavní odpovědnost za hromadění emisí skleníkových plynů v atmosféře, a proto se musí 
ujmout vedoucí role jak při zmírňování změny klimatu, tak při poskytování technické 
a finanční pomoci zemím s nízkými příjmy, aby se této změně mohly přizpůsobit,

C. vzhledem k tomu, že energetická bezpečnost musí jít ruku v ruce s klimatickou
bezpečností , a vzhledem k tomu, že energetická a klimatická bezpečnost Evropy závisí 
do velké míry na rozhodnutích učiněných velkými ekonomikami, jako jsou např. Čína 
a Indie; vzhledem k tomu, že zmírnění změny klimatu může být účinné pouze za 
předpokladu, že se rozvojové země, zvláště velké a rychle rostoucí ekonomiky jako Čína 
a Indie, aktivně zapojí do snah o omezení emisí skleníkových plynů,

1. zdůrazňuje, že všechny rozvojové země mají právo na hospodářský rozvoj; klade však 
důraz na to, že rozvojové země nemusí jít ve stopách průmyslových zemí, co se týče 
praktik znečišťování, a vyzývá proto, aby byla věnována zvýšená pozornost technologické 
spolupráci a budování kapacit v oblasti udržitelné energie a celosvětovým normám 
účinnosti pro elektrické spotřebiče;

2. zdůrazňuje, že v rámci strategie diverzifikace svého zásobování energií musí Evropská 
unie respektovat základní zásady své politiky spolupráce a rozvoje, jimiž jsou: boj proti 
chudobě, transparentnost, podpora udržitelného rozvoje a důstojná práce; žádá zejména, 
aby tento přístup měl výsadní postavení v rámci partnerství mezi zeměmi Afriky, 
Karibiku a Tichomoří (AKT) a Evropskou unií, na základě článku 32 Dohody z Cotonou 
ze dne 23. června 2000;

3. zdůrazňuje, že choulostivá otázka energetické a klimatické bezpečnosti je často příčinou 
mezinárodních krizí a konfliktů, jež mají vliv na demokracii, lidská práva a chudobu;

4. vyzývá Komisi a Radu, aby z přístupu k účinným a obnovitelným technologiím učinily 
prioritu v rámci rozvojové spolupráce EU; zároveň vyzývá partnerské země, aby 
udržitelnou energii učinily prioritou v rámci strategií pro zmírnění chudoby;

5. vyzývá Komisi a Radu, aby rozvinuly strategické energetické partnerství se zeměmi jako 
Čína, Indie, Jižní Afrika, Brazílie a Mexiko, v jehož rámci by jim byla poskytována 
finanční pomoc při vývoji strategií pro udržitelnou energii, a byl tak zajištěn jejich podíl 
na úsilí o zmírnění změny klimatu;
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6. zdůrazňuje, že v mnoha rozvojových zemích existují vynikající předpoklady pro rozvoj 
technologií využívajících obnovitelné zdroje a že rozšíření těchto technologií by bylo 
efektivním způsobem, jak čelit prudce rostoucím cenám dovážené ropy, jak omezit 
negativní dopady běžných paliv na zdraví a životní prostředí, ale také jak rozvíjet 
vývozní trhy; domnívá se, že podpora rozsáhlé produkce ethanolu a bionafty a dalších 
technologií využívajících obnovitelné zdroje v partnerských zemích, uskutečňovaná 
v rámci udržitelného řízení přírodních zdrojů, by měla být nejvyšší prioritou pro 
rozvojové banky, včetně EIB, vývozních úvěrových agentur, GEF (Globálního fondu pro 
životní prostředí), CDM (mechanismu čistého rozvoje) atd.;

7. bere na vědomí velký potenciál, který skýtají rostliny, jako jsou např. sloní tráva
a jethropa, pro výrobu biopaliv – v neposlední řadě proto, že tyto druhy dobře rostou na 
málo výnosných půdách a nepotřebují mnoho vody – a vyzývá Komisi, Radu a partnerské 
země, aby podpořily úsilí o další rozvinutí tohoto potenciálu;

8. zdůrazňuje význam transparentnosti v řízení těžebního průmyslu; vyzývá Komisi, Radu 
a partnerské země, aby podporovaly daňovou transparentnost, řádnou správu věcí 
veřejných i demokratickou kontrolu použití příjmů v souvislosti se správou energetických 
příjmů; dále vyzývá Komisi a členské státy, aby jednoznačně a veřejně podpořily 
iniciativu pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI);

9. zdůrazňuje, že závislost Evropské unie na dovozu energie nesmí vést ke změně jejího 
postoje vůči stavu demokracie a lidských práv v zemích původu nebo tranzitních zemích.
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