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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi pagrindinė sąlyga Tūkstantmečio vystymosi tikslams (TVT) pasiekti yra tai, kad 
neturtingi žmonės turėtų prieigą prie švarios ir įperkamos energijos tiekimo paslaugų; ir 
kadangi mažas pajamas gaunančios šalys yra ypač veikiamos sparčiai didėjančių naftos 
kainų, 

B. kadangi klimato kaita kelia rimtą grėsmę skurdo mažinimui daugumoje mažas pajamas 
gaunančių šalių, ypač dėl greitai didėjančių gamtinių pavojų, pvz., didelių audrų, 
potvynių ir sausros; ir kadangi pramoninės šalys labiausiai atsakingos už šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų į atmosferą, kaupimąsi, todėl jos privalo imtis iniciatyvos 
mažinti klimato kaitą ir taip pat finansiškai padėti mažas pajamas gaunančioms šalims 
prisitaikyti prie klimato kaitos,

C. kadangi energijos saugumas ir klimato saugumas turi derėti ir kadangi Europos energijos 
ir klimato saugumas labai priklauso nuo didelę ekonomiką turinčių šalių, pvz., Kinijos ar 
Indijos, pasirinktų sprendimų; kadangi klimato kaitos mažinimas gali būti tiktai 
veiksmingas, jei besivystančios šalys, ypač didelės ir sparčiai augančios ekonomikos, 
pvz., Kinijos ir Indijos, aktyviai dalyvautų pažabojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą,

1. pabrėžia, kad vystytis ekonomiškai yra visų besivystančių šalių teisė; vis dėlto pažymi, 
kad besivystančios šalys neturi kartoti pramoninių valstybių teršimo praktikos, todėl 
ragina skirti didesnį dėmesį technologiniam bendradarbiavimui ir pajėgumų stiprinimui 
tvarios energetikos srityje, taip pat pasauliniams efektyvumo standartams, kurie skirti 
energiją naudojantiems įrenginiams;

2. pabrėžia, kad įgyvendindama energijos išteklių įvairovės didinimo strategiją Europos 
Sąjunga turi laikytis savo bendradarbiavimo ir vystymosi politikos pamatinių principų: 
kovos su skurdu, skaidrumo, tvaraus vystymosi ir padoraus darbo skatinimo; prašo, kad, 
remiantis 2000 m. birželio 23 d. Kotonu susitarimo 32 straipsniu, įgyvendinant Afrikos, 
Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalių (AKR) ir ES partnerystę šiam požiūriui būtų 
teikiama pirmenybė;

3. pabrėžia, kad nepakankamas energijos tiekimo saugumas ir klimato apsauga dažnai 
sukelia tarptautines krizes ir konfliktus, kurie daro poveikį demokratijai, žmonių teisėms 
ir skurdui;

4. ragina Komisiją ir Tarybą ES vystomojo bendradarbiavimo srityje užtikrinti, kad 
pirmenybė būtų teikiama prieigai prie veiksmingų ir atsinaujinančių energetikos 
technologijų, tuo pat metu ragina šalis partneres, rengiant kovos su skurdu strategijas, 
pirmenybę teikti tvariajai energetikai; 

5. ragina Komisiją ir Tarybą kurti strateginę partnerystę energetikos srityje su tokiomis 
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šalimis kaip Kinija, Indija, Pietų Afrika, Brazilija ir Meksika, siekiant padėti joms 
finansiškai vystyti tvarios energetikos strategiją ir taip užtikrinti jų dalyvavimą 
stengiantis mažinti klimato kaitą;

6. pabrėžia, kad daugelyje besivystančių šalių yra puikios išankstinės atsinaujinančių 
technologijų vystymo sąlygos ir kad tokių technologijų plėtra būtų veiksmingas būdas 
susidoroti su sparčiai didėjančiomis importuojamos naftos kainomis, mažinti neigiamą 
tradicinių degalų poveikį sveikatai ir aplinkai, taip pat plėsti eksporto rinkas; siūlo, kad 
plėtros bankai, įskaitant EIB, eksporto kredito agentūras, Pasaulio aplinkos fondą (angl.
GEF), Švarios plėtros mechanizmą (angl. CDM) ir t. t., vystant tvarius natūralius šaltinius 
šalyse partnerėse labiausiai remtų didelio masto etanolio ir biodyzelino gamybą ir kitas 
atsinaujinančias technologijas;

7. pažymi, kad biodegalų gamybai dideles galimybes teikia tokie augalai kaip drambliažolė 
(lot. Miscanthus sinensis) ir braivėlis (lot. Jatropha), ypač dėl to fakto, kad šių rūšių 
augalai gerai auga nederlingose žemėse ir jiems reikia mažai vandens, ir ragina Komisiją, 
Tarybą ir šalis partneres remti pastangas toliau vystyti šias galimybes;

8. pabrėžia skaidrumo svarbą valdant gavybos pramonę; ragina Komisiją, Tarybą ir šalis 
partneres skatinti mokesčių skaidrumą, gerą vadovavimą, taip pat šių pajamų naudojimo 
demokratinę kontrolę valdant iš energijos gaunamas pajamas, be to, ragina Komisiją ir 
valstybes nares aiškiai ir viešai paremti gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą;

9. pabrėžia, kad Europos Sąjungos priklausymas nuo energijos importo neturi keisti jos 
pozicijos dėl demokratijos ir žmogaus teisių padėties kilmės ir tranzito šalyse.
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