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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että puhtaiden ja riittävän edullisten energiapalveluiden saanti köyhien ulottuville 
on keskeinen edellytys vuosituhannen vaihteen tavoitteiden saavuttamiselle; katsoo, että 
öljyn huomattavasti kohonnut hinta vaikuttaa etenkin maihin, joissa tulotaso on matala,

B. katsoo, että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia uhkia köyhyyden vähentämiselle 
tulotasoltaan kaikkein matalimmissa maissa etenkin, kun otetaan huomioon 
rajumyrskyjen, tulvien ja kuivuuden kaltaisten luonnonkatastrofien kasvava uhka; katsoo, 
että teollisuusmaat kantavat päävastuun kasvihuonekaasujen kerääntymisestä ilmakehään, 
minkä vuoksi niiden on omaksuttava johtava rooli paitsi ilmastonmuutoksen 
vastustamisessa myös teknisen ja taloudellisen avun antamisessa matalan tulotason maille, 
jotta ne voisivat sopeutua ilmastonmuutokseen,

C. katsoo, että turvatun energiansaannin ja ilmastoon liittyvän turvallisuuden on kuljettava 
käsi kädessä ja että nämä tekijät riippuvat Euroopassa Kiinan ja Intian kaltaisten suurten 
talouksien tekemistä valinnoista; katsoo, että ilmastonmuutosta voidaan vastustaa vain, jos 
kehitysmaat ja erityisesti Kiinan ja Intian kaltaiset suuret ja nopeasti kasvavat taloudet 
osallistuvat aktiivisesti kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen,

1. painottaa, että taloudellinen kehitys on kaikkien kehitysmaiden oikeus; korostaa kuitenkin, 
että kehitysmaiden ei tarvitse toistaa teollistuneiden maiden saastuttavia käytäntöjä, ja 
kehottaa siksi kiinnittämään entistä enemmän huomiota tekniseen yhteistyöhön ja 
kapasiteetin kehittämiseen kestävien energiamuotojen alalla sekä energiaa käyttävien 
tuotteiden yleisiin tehokkuusnormeihin;

2. korostaa, että energiahankintojensa monipuolistamisen yhteydessä Euroopan unionin on 
noudatettava yhteistyö- ja kehitysapupolitiikkansa perusperiaatteita, joita ovat köyhyyden 
vastustaminen, avoimuus, kestävän kehityksen ja ihmisarvoisen työn edistäminen; vaatii 
erityisesti, että tällainen lähestymistapa asetetaan etusijalle Euroopan unionin ja toisaalta 
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden välisessä kumppanuudessa 
23. kesäkuuta 2000 tehdyn Cotonou-sopimuksen 32 artiklan mukaisesti;

3. korostaa, että epävarma energiansaantiin ja ilmastolliseen turvallisuuteen liittyvä tilanne 
aiheuttaa usein kansainvälisiä konflikteja sekä kriisejä, joilla puolestaan on demokratiaan, 
ihmisoikeuksiin ja köyhyyteen kohdistuvia vaikutuksia;

4. kehottaa komissiota ja neuvostoa tekemään tehokkaiden ja uusiutuvien energiamuotojen 
käyttömahdollisuudesta prioriteetin EU:n kehitysyhteistyössä; kehottaa samalla 
kumppanimaita asettamaan kestävän energiansaannin keskeiselle sijalle köyhyyden 
vähentämiseen tähtäävissä strategioissa;

5. kehottaa komissiota ja neuvostoa kehittämään strategisen energiakumppanuuden Kiinan, 
Intian, Etelä-Afrikan, Brasilian ja Meksikon kanssa niiden auttamiseksi taloudellisesti 
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kehittämään kestäviä energiastrategioita, jotta näin voitaisiin varmistaa niiden 
osallistuminen ilmastonmuutosta vastustaviin toimiin;

6. korostaa, että uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen edellytykset ovat erinomaiset 
monissa kehitysmaissa ja että tällaisten teknologioiden laajentaminen olisi tehokas keino 
vastata tuontiöljyn nousevaan hintaan ja vähentää perinteisten polttoaineiden kielteisiä 
vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön kehittäen samalla myös vientimarkkinoita; 
ehdottaa, että etanolin ja biodiesel-polttoaineen suuren mittakaavan tuotannon sekä 
muiden uusiutuviin energianlähteisiin liittyvien menetelmien tukeminen kumppanimaissa 
tulisi asettaa luonnonvarojen kestävään hallintaan liittyen etusijalle kehityspankkien 
(esim. EIP), vientiluottolaitosten, Maailman ympäristörahaston (GEF) ja puhtaan 
kehityksen mekanismin (CDM) jne. puitteissa;

7. panee merkille huomattavat mahdollisuudet, jotka liittyvät elefanttiheinän ja jathropa-
puun kaltaisiin kasveihin biopolttoaineiden tuotannossa erityisesti, koska nämä lajikkeet 
kasvavat nopeasti viljelyyn muuten huonosti sopivassa maaperässä eivätkä ne tarvitse 
paljon vettä; kehottaa komissiota, neuvostoa ja kumppanuusvaltioita tukemaan tällaisen 
potentiaalin kehittämistä edelleen;

8. pitää tärkeänä avoimuutta kaivannaisteollisuuden hallinnassa; kehottaa komissiota, 
neuvostoa ja kumppanimaita edistämään verotuksellista avoimuutta, hyvää hallintotapaa 
sekä tulojen käytön demokraattista valvontaa energiasta saatavien tulojen hallinnan 
yhteydessä; kehottaa lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita nimenomaisesti ja julkisesti 
kannattamaan kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevaa aloitetta;

9. korostaa, että Euroopan unionin riippumattomuus energiantuonnista ei saa muuttaa 
suhtautumista demokratian ja ihmisoikeuksien tilaan alkuperä- ja kauttakulkumaissa.
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