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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a szegények tiszta és megfizethető energiaszolgáltatáshoz való hozzáférése a 
millenniumi fejlesztési célok elérésének egyik fő előfeltétele; és mivel az alacsony 
jövedelmű országokat különösen sújtják a felszökő olajárak,

B. mivel az éghajlatváltozás súlyosan veszélyezteti a szegénység csökkentését a legtöbb 
alacsony jövedelmű országban, nem utolsósorban az olyan természeti veszélyekből, mint 
a súlyos viharokból, áradásokból és szárazságokból adódó gyorsan növekvő kockázatok 
miatt; és mivel az iparosodott országokat jelentős felelősség terheli a kibocsátott, 
üvegházhatást okozó gázok légkörben történő felhalmozódásáért, és ezért vezető szerepet 
kell vállalniuk az éghajlatváltozás mérséklésében, de technikailag és pénzügyileg is 
segíteniük kell az alacsony jövedelmű országokat az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás érdekében,

C. mivel az energiaellátás biztonságának és az éghajlat biztonságának összhangban kell 
lennie, és mivel Európa energiaellátásának és éghajlatának biztonsága nagymértékben 
függ az olyan nagy gazdaságok, mint Kína és India döntéseitől; mivel az éghajlatváltozás 
csökkentése csak akkor lehet eredményes, ha a fejlődő országok – különösen az olyan 
nagy és gyorsan növekvő gazdaságok, mint Kína és India – aktívan részt vesznek az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának megfékezésében,

1. hangsúlyozza, hogy minden fejlődő országnak joga van a gazdasági fejlődésre; rámutat 
azonban arra, hogy a fejlődő országoknak nem kell megismételniük az iparosodott 
országok szennyező gyakorlatát, ezért arra ösztönöz, hogy fokozott figyelmet fordítsanak 
a technológiai együttműködésre és a kapacitásépítésre a fenntartható energiaellátás terén, 
valamint az energiafelhasználó termékekre vonatkozó általános hatékonysági normákra;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak az energiakészletek diverzifikálására irányuló 
stratégia keretében tiszteletben kell tartania együttműködési és fejlesztési politikája 
alapelveit, amelyek a következők: a szegénység elleni küzdelem, az átláthatóság, a 
fenntartható fejlődés és a méltányos munka ösztönzése; különösen kéri, hogy ezt a 
megközelítést részesítsék előnyben a 2000. június 23-i Cotonou-i Megállapodás 32. cikke 
alapján az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országok és az Európai Unió között 
létrejött partnerségekben;

3. hangsúlyozza, hogy az energiaellátás és az éghajlat nem megfelelő biztonsága gyakran 
olyan nemzetközi válságok és konfliktusok kiváltó oka, amelyek hatással vannak a 
demokráciára, az emberi jogokra és a szegénységre;

4. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a hatékony és megújuló energetikai 
technológiákhoz való hozzáférést kezelje kiemelten az EU fejlesztési együttműködésén 
belül; egyúttal felhívja a partnerországokat, hogy szegénységcsökkentési stratégiáikon 
belül kezeljék kiemelten a fenntartható energiaellátást;
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5. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy alakítsanak ki stratégiai energetikai 
partnerséget az olyan országokkal, mint Kína, India, Dél-Afrika, Brazília és Mexikó, 
annak érdekében, hogy pénzügyileg támogassák őket a fenntartható energiaellátási 
stratégiák kidolgozásában, és ezáltal biztosítsák részvételüket az éghajlatváltozás 
csökkentésére irányuló erőfeszítésekben;

6. hangsúlyozza, hogy a megújuló technológiák kifejlesztésének előfeltételei számos fejlődő 
országban kiválóak, és hogy az ilyen technológiák kiterjesztése hatékony módszer lenne 
az importált olaj felszökő árával való szembeszállásra, a hagyományos üzemanyagok 
egészségre és környezetre gyakorolt negatív hatásai csökkentésére, sőt exportpiacok 
kialakítására is; javasolja, hogy a partnerországokban a nagyméretű etanol- és biodízel-
termelés, napenergia alapú és egyéb megújuló energiaforrásokon alapuló technológiák 
támogatása – a természeti erőforrások fenntartható kezelése keretében – elsődleges 
prioritást jelentsen a fejlesztési bankok, köztük az EBB, az exporthitel-ügynökségek, a 
GEF (Globális Környezetvédelmi Eszköz), a CDM (Tiszta Fejlesztési Mechanizmus) stb. 
számára;

7. megállapítja, hogy az olyan növények, mint az elefántfű és a purgódió (jathropa) jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak a bioüzemanyagok előállításához, nem utolsósorban azért, 
mert ezek a fajok jól termelhetőek határszéli területeken és kevés vizet igényelnek, és 
felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és a partnerországokat, hogy támogassák az e potenciál 
továbbfejlesztésére irányuló törekvéseket;

8. hangsúlyozza a kitermelő iparágakban az irányítás átláthatóságának fontosságát; sürgeti a 
Bizottságot, a Tanácsot és a partnerországokat, hogy támogassák az adózási 
átláthatóságot, a felelősségteljes kormányzást, valamint a bevételek felhasználásának 
demokratikus ellenőrzését az energetikai bevételek kezelésével kapcsolatban, továbbá 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kifejezetten és nyilvánosan támogassák a 
kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezést.

9. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió energiabehozataltól való függősége nem vezethet a 
demokrácia és az emberi jogok származási és tranzitországokban tapasztalható 
helyzetével kapcsolatos magatartásának megváltozásához;
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