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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et vaeste juurdepääs puhta ja taskukohase energia teenustele on aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamiseks oluline eeltingimus; ning arvestades, et väikese 
sissetulekuga riigid kannatavad eriti kasvavate naftahindade pärast;

B. arvestades, et kliimamuutused kujutavad endast tõsist ohtu vaesuse vähendamisele 
enamikus väikese sissetulekuga riikides, eriti kui võtta arvesse selliste 
looduskatastroofide nagu tugevate tormide, üleujutuste ja põudade kiirelt kasvavat ohtu;
ning arvestades, et tööstusriigid vastutavad suurel määral kasvuhoonegaaside emissiooni 
eest atmosfääri ja peavad seetõttu olema algatajaks kliimamuutuste leevendamisel, kuid 
väikese sissetulekuga riike kliimamuutustega kohanemisel ka tehniliselt ja rahaliselt 
abistama;

C. arvestades, et energiavarustuse kindlus ja kliimaga seotud kindlus peavad käima käsikäes, 
ning arvestades, et need sõltuvad Euroopas suuresti valikutest, mida teevad sellised 
suured riigid nagu Hiina ja India oma majanduses; arvestades, et kliimamuutuste 
leevendamine võib tulemuslik olla ainult siis, kui arenguriigid, eriti suured ja kiiresti 
kasvava majandusega riigid nagu Hiina ja India, võtavad aktiivselt osa jõupingutustest 
piirata kasvuhoonegaaside emissiooni,

1. rõhutab, et majandusareng on kõikide arenguriikide õigus;  toonitab aga samas, et 
arenguriigid ei pea kordama tööstusriikide saastetavasid, ning nõuab seetõttu, et suuremat 
tähelepanu pöörataks tehnoloogiaalasele koostööle ja suutlikkuse tõstmisele säästva 
energia vallas ning energiat tarbivate toodete ülemaailmsetele tõhususstandarditele;

2. rõhutab, et oma energiavarustuse mitmekesistamise strateegia raames peab Euroopa Liit 
austama koostöö- ja arengupoliitika aluspõhimõtteid,nagu võitlemine vaesuse vastu, 
läbipaistvus, säästva arengu edendamine ja korralike töökohtade tagamine; nõuab eriti, et 
seda lähenemist eelistataks 23. juunil 2000. aastal sõlmitud Cotonou lepingu artikli 8 
alusel Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide (AKV) ning Euroopa Liidu 
vahelises koostöös;

3. rõhutab, et energiavarustuskindluse ja kliimaga seotud kindluse häired vallandavad sageli 
rahvusvahelisi kriise ja konflikte, mis mõjutavad demokraatiat, inimõigusi ja vaesust;

4. palub komisjonil ja nõukogul seada ELi arengukoostöö prioriteediks juurdepääs 
tõhusamatele ja taastuvatel energiaallikatel põhinevatele energiatehnoloogiatele; palub 
samal ajal partnerriikidel seada säästev energia prioriteediks vaesuse vähendamise 
strateegiates;

5. palub komisjonil ja nõukogul välja arendada strateegiline energiaalane partnerlus selliste 
riikidega nagu Hiina, India, Lõuna-Aafrika, Brasiilia ja Mehhiko, et neid säästva energia 
strateegiate arendamisel rahaliselt abistada ning seeläbi tagada nende osalus 
kliimamuutuste leevendamise jõupingutustes;
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6. rõhutab, et taastuva energia tehnoloogiate arendamise tingimused on paljudes 
arengumaades suurepärased ning et selliste tehnoloogiate laiendamine aitaks toime tulla 
tõusvate importnafta hindadega, vähendada tavapäraste kütuste negatiivset mõju tervisele 
ja keskkonnale ning luua samas eksporditurge; soovitab, et toetus ulatuslikule etanooli ja 
biodiisli tootmisele ja teistel taastuvatel energiaallikatel põhinevatele tehnoloogiatele 
partnerriikides – loodusvarade säästva majandamise raames – peaks olema 
arengupankade, näiteks Euroopa Investeerimispanga, ekspordikrediidiasutuste, 
Ülemaailmse Keskkonnafondi (GEF), puhta arengu mehhanismi (CDM) jne prioriteet;

7. võtab teadmiseks märkimisväärse potentsiaali, mida pakuvad biodiisli tootmisel sellised 
taimed nagu elevandirohi ja jatrofa, ning eeskätt seetõttu, et need liigid kasvavad hästi 
väikese tootlikkusega aladel ning vajavad vähe vett, palub komisjonil ja nõukogul seda 
potentsiaali edasi arendada;

8. rõhutab mäetööstuse juhtimise läbipaistvuse tähtsust;  nõuab tungivalt komisjonilt, 
nõukogult ja partnerriikidelt fiskaalse läbipaistvuse, heade valitsemistavade ning tulude 
kasutamise demokraatliku kontrolli edendamist energiatulude haldamisel; lisaks sellele 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles selgesõnaliselt ja avalikult toetama mäetööstuse 
läbipaistvuse algatust;

9. rõhutab, et Euroopa Liidu sõltuvus energia impordist ei tohi kaasa tuua hoiakute 
muutumist demokraatia ja inimõiguste olukorra suhtes päritolu- ja transiidiriikides.
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