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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των φτωχών σε υπηρεσίες φθηνής και καθαρής 
ενέργειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της 
Χιλιετίας, καθώς και ότι οι χώρες χαμηλού εισοδήματος επηρεάζονται σοβαρότερα από 
την ταχεία αύξηση των τιμών του πετρελαίου,

Β. εκτιμώντας ότι η αλλαγή του κλίματος θέτει σημαντικά εμπόδια στην προσπάθεια για 
μείωση της φτώχειας, στις περισσότερες χώρες χαμηλού εισοδήματος, ιδίως εξαιτίας της 
ταχείας αύξησης των κινδύνων φυσικών καταστροφών, όπως ισχυρές καταιγίδες, 
πλημμύρες ή ξηρασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές χώρες έχουν σοβαρή 
ευθύνη για τη συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και, συνεπώς, θα 
πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια για τον περιορισμό του φαινομένου, αλλά 
και στην τεχνική και οικονομική υποστήριξη των χωρών χαμηλού εισοδήματος, ώστε 
αυτές να προσαρμοσθούν στις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος,

Γ. εκτιμώντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει να συμβαδίζει με την κλιματική 
ασφάλεια και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή και η κλιματική ασφάλεια της 
Ευρώπης εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τις αποφάσεις που λαμβάνουν μεγάλες χώρες 
με σημαντικές οικονομίες, όπως η Κίνα και η Ινδία· εκτιμώντας ότι η προσπάθεια 
περιορισμού των κλιματικών αλλαγών μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εάν οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδιαίτερα οι μεγάλες και ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομικά
χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, συμμετάσχουν ενεργά στις προσπάθειες για τον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

1. υπογραμμίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα όλων των αναπτυσσόμενων 
χωρών· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα πρέπει να επαναλάβουν τη 
ρυπογόνο συμπεριφορά των βιομηχανικών χωρών και, συνεπώς, ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην τεχνολογική συνεργασία και την ανάπτυξη των ικανοτήτων στον τομέα της 
βιώσιμης παραγωγής ενέργειας, καθώς και σε παγκόσμια πρότυπα αποδοτικότητας για 
προϊόντα που χρησιμοποιούν ενέργεια·

2. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών της, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τηρήσει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την πολιτική 
της όσον αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη: καταπολέμηση της φτώχειας, 
διαφάνεια, προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και της αξιοπρεπούς εργασίας· ζητεί δε να 
δοθεί προτεραιότητα σε αυτή τη προσέγγιση, ιδίως στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης 
μεταξύ των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του άρθρου 32 της Συμφωνίας του Κοτονού της 23ης Ιουνίου 
2000·

3. επισημαίνει ότι μία επισφαλής κατάσταση ενεργειακής και κλιματικής ασφάλειας 
αποτελεί συχνά το έναυσμα διεθνών κρίσεων και συγκρούσεων, με σοβαρές συνέπειες για 
την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την φτώχεια·
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4. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν ως προτεραιότητα της αναπτυξιακής 
συνεργασίας της ΕΕ την πρόσβαση σε αποδοτικές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· καλεί, ταυτόχρονα, τις συνεργαζόμενες χώρες να θέσουν ως προτεραιότητα, 
στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για τη μείωση της φτώχειας, τη βιώσιμη παραγωγή 
ενέργειας·

5. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μια στρατηγική εταιρική σχέση 
στον τομέα της ενέργειας με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Νότιος Αφρική, η Βραζιλία 
και το Μεξικό, για την οικονομική υποστήριξη των χωρών αυτών ώστε να διαμορφώσουν 
βιώσιμες ενεργειακές στρατηγικές και, με τον τρόπο αυτόν, να συμμετάσχουν στις 
προσπάθειες για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος·

6. υπογραμμίζει ότι, σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχουν εξαιρετικές προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών και ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών θα 
αποτελούσε αποτελεσματικό μέσο περιορισμού του διαρκώς επαχθέστερου κόστους των 
εισαγωγών πετρελαίου, μειώνοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους για την υγεία και το 
περιβάλλον από τη χρήση συμβατικών καυσίμων, αλλά και δημιουργώντας μια νέα 
εξαγωγική αγορά· προτείνει να τεθεί ως πρώτη προτεραιότητα για τα πιστωτικά ιδρύματα 
με αναπτυξιακό προσανατολισμό (ΕΤΕπ, οργανισμοί ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, 
ΔΤΠ (Διεθνές Ταμείο για το Περιβάλλον), CDM (μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης) κ.λπ.) 
η υποστήριξη της παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα αιθανόλης και βιοντήζελ και άλλων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις συνεργαζόμενες χώρες, σε ένα πλαίσιο 
βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων·

7. σημειώνει το σημαντικό δυναμικό που προσφέρουν φυτά όπως η Portulacaria afra και η 
Jethropa για την παραγωγή βιοκαυσίμων, μεταξύ άλλων επειδή τα φυτά αυτά ευδοκιμούν 
σε άγονα εδάφη και δεν χρειάζονται πολύ νερό· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις
συνεργαζόμενες χώρες να αναπτύξουν περαιτέρω αυτό το δυναμικό·

8. υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας στη διαχείριση των εξορυκτικών βιομηχανιών· 
καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις συνεργαζόμενες χώρες να προωθήσουν τη 
φορολογική διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση σε σχέση με τη διαχείριση των 
εσόδων στον τομέα της ενέργειας, καθώς και τον δημοκρατικό έλεγχο της χρήσης των 
εσόδων αυτών· καλεί, ακόμη, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενστερνισθούν 
δημοσίως και σαφώς την Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια στην Εξορυκτική Βιομηχανία·

9. επισημαίνει ότι η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές ενέργειας δεν 
πρέπει να αποτελέσει αιτία μεταβολής της θέσης της όσον αφορά την δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες προέλευσης και διέλευσης.
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