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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at de fattiges adgang til renlige og prisoverkommelige 
energitjenesteydelser er en af de væsentlige forudsætninger for at opfylde 
millenniumudviklingsmålene (MDG); henviser til, at lavindkomstlandene er særlig berørt 
af de skyhøje oliepriser,

B. der henviser til, at klimaændringer i alvorlig grad er en trussel mod nedbringelsen af 
fattigdommen i de fleste lavindkomstlande, ikke mindst på grund af de hurtigt voksende 
risici som følge af naturkatastrofer såsom voldsomme storme, oversvømmelser og tørke;
der henviser til, at industrilandene har et betragteligt ansvar for ophobningen af 
drivhusgasser i atmosfæren og derfor bør tage føringen i bestræbelserne på at afbøde 
klimaændringen samt yde teknisk og finansiel bistand til lavindkomstlandene, så de kan
tilpasse sig klimaændringen,

C. der henviser til, at energisikkerhed og klimasikkerhed må følges ad, og til, at Europas 
energi- og klimasikkerhed i stor udstrækning afhænger af de beslutninger, som de store 
økonomier såsom Kina og Indien træffer; der henviser til, at afbødning af 
klimaændringen kun kan være effektiv, hvis udviklingslandene - især store og hastigt 
voksende økonomier såsom Kina og Indien - aktivt engagerer sig i bestræbelserne på at 
nedbringe drivhusgasemissionerne,

1. understreger, at alle udviklingslande har ret til økonomisk vækst; understreger dog, at 
udviklingslandene ikke nødvendigvis skal gentage de rige landes forureningspraksis, og 
slår derfor til lyd for, at opmærksomheden i øget grad rettes mod teknologisamarbejde og 
kapacitetsudvikling på området for vedvarende energi samt globale 
effektivitetsstandarder for energikrævende produkter;

2. understreger, at EU i forbindelse med sin diversificeringsstrategi for energiforsyningen 
bør respektere de grundlæggende principper i sin samarbejds- og udviklingspolitik, dvs. 
bekæmpelse af fattigdom, gennemsigtighed, fremme af en bæredygtig udvikling og 
værdigt arbejde; anmoder navnlig om, at man prioriterer denne indfaldsvinkel i 
partnerskabet mellem landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og EU i henhold 
til artikel 32 i Cotonou-aftalen af 23. juni 2000;

3. understreger, at den prekære energiforsyningssikkerhed og klimasikkerhed ofte udløser 
internationale kriser og konflikter, der har indvirkning på demokrati, menneskerettigheder 
og fattigdom;

4. opfordrer Kommissionen og Rådet til at gøre adgang til effektive vedvarende
energiteknologier til en prioritet som led i EU's udviklingssamarbejde; opfordrer samtidig 
partnerlandene til at gøre vedvarende energi til en prioritet som led i deres 
fattigdomsbekæmpelsesstrategier;

5. opfordrer Kommissionen og Rådet til at udvikle et strategisk energipartnerskab med 



PE 378.583v02-00 4/5 AD\633707DA.doc

DA

lande såsom Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien og Mexico med henblik på at støtte dem 
økonomisk i udviklingen af strategier for vedvarende energi og derved sikre deres 
deltagelse i bestræbelser på at afbøde klimaændringen;

6. understreger, at betingelserne for udvikling af teknologier for fornyelig energi er 
fremragende i mange udviklingslande, og at udbredelsen af sådanne teknologier ville 
være en effektiv metode til at klare de voldsomt stigende priser på importeret olie, idet de 
negative virkninger for sundhed og miljø af de konventionelle brændstoffer reduceres,
samt til at udvikle eksportmarkederne; foreslår, at støtte til omfattende produktion af
ethanol og bio-diesel og andre vedvarende teknologier i partnerlandene inden for 
rammerne af en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne gøres til en hovedprioritet 
for udviklingsbanker, herunder EIB, eksportkreditagenturer, GEF (Global Environment 
Facility), CDM (Clean Development Mechanism) m.m.;

7. noterer sig det betragtelige potentiale, der ligger i planter såsom elefantgræs og jethropa 
til fremstilling af biobrændstof, ikke mindst fordi disse arter trives godt i marginale 
landområder og kun behøver lidt vand, og opfordrer Kommissionen, Rådet og andre 
partnerlande til at støtte bestræbelser på at udvikle dette potentiale yderligere;

8. understreger vigtigheden af gennemsigtighed i forvaltningen af udvindingsindustrier;
opfordrer indtrængende Kommissionen, Rådet og partnerlandene til at fremme 
gennemsigtighed med hensyn til skatter og afgifter, god styringspraksis og demokratisk 
kontrol i forbindelse med forvaltning og anvendelse af indtægter i form af energiafgifter;
opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til udtrykkeligt og offentligt at 
støtte initiativet til fremme af gennemsigtighed i udvindingsindustrien (Extractive 
Industries Transparency Initiative);

9. understreger, at EU's afhængighed af energiimport ikke må føre til en ændret holdning til 
demokrati- og menneskerettighedssituationen i oprindelses- og transitlandene.
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