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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā galvenais priekšnosacījums, lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus, ir 
nabadzīgo valstu piekļuve videi draudzīgiem enerģijas pakalpojumiem par saprātīgām 
cenām un tā kā naftas cenu straujais pieaugums it sevišķi ietekmē valstis ar zemiem 
ieņēmumiem;

B. tā kā klimata pārmaiņas nopietni apdraud nabadzības samazināšanu vairumā valstu ar 
zemiem ieņēmumiem ne tikai tāpēc, ka strauji palielinās risks no tādām dabas 
katastrofām, kā piemēram, spēcīgas vētras, plūdi vai sausums, un tā kā par 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju atmosfērā galvenokārt ir atbildīgas rūpnieciski 
attīstītās valstis, un tāpēc tām ir jāuzņemas vadošā loma klimata izmaiņu mazināšanā, kā 
arī finansiāli jāpalīdz valstīm ar zemiem ieņēmumiem piemēroties klimata pārmaiņām;

C. tā kā energoapgādes drošībai un klimata drošībai ir jābūt cieši saistītām un tā kā Eiropas 
energoapgādes drošība un klimata drošība ir lielā mērā atkarīga no tādu ekonomikas 
lielvalstu izvēlēm kā Ķīna un Indija; tā kā klimata pārmaiņu mazināšana var būt efektīva 
tikai tad, ja jaunattīstības valstis, it sevišķi strauji augošās ekonomikas lielvalstis Ķīna un 
Indija, ir aktīvi iesaistījušās siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas ierobežošanā,

1. uzsver, ka visām jaunattīstības valstīm ir tiesības uz ekonomisko attīstību; tomēr norāda, 
ka jaunattīstības valstīm nav jāatkārto rūpnieciski attīstīto valstu prakse piesārņot 
atmosfēru un tāpēc aicina pievērst vairāk uzmanību sadarbībai tehnoloģiju izstrādē un 
kapacitātes veidošanai ilgtspējīgas enerģijas jomā, kā arī starptautiskajiem efektivitātes 
standartiem enerģiju patērējošiem ražojumiem;

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai saskaņā ar savu enerģijas piegāžu diversifikācijas stratēģiju 
ir jāievēro sadarbības un attīstības politikas pamatprincipi: cīņa pret nabadzību, 
pārredzamība, ilgtspējīgas attīstības un pienācīga darba veicināšana; prasa jo īpaši, lai šai 
pieejai dod priekšroku Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) un 
Eiropas Savienības partnerībā, pamatojoties uz 2000. gada 23. jūnija Kotonū nolīguma 
32. pantu,

3. uzsver, ka nestabilā energoapgādes drošība un klimata drošība bieži vien izraisa 
starptautiskas krīzes un konfliktus, kas ietekmē demokrātiju, cilvēktiesības un nabadzību;

4. aicina Komisiju un Padomi noteikt, ka piekļuve energoefektīvām un atjaunīgās enerģijas 
tehnoloģijām ir prioritāte ES sadarbībā attīstības jomā; vienlaikus aicina partnervalstis 
noteikt enerģijas ilgtspējību par prioritāti nabadzības samazināšanas stratēģijās;

5. aicina Komisiju un Padomi attīstīt stratēģisku partnerību enerģijas jomā ar tādām valstīm, 
kā Ķīna, Indija, Dienvidāfrika, Brazīlija un Meksika, lai tām finansiāli palīdzētu izstrādāt 
ilgtspējīgas enerģijas stratēģijas un tādējādi nodrošinātu šo valstu līdzdalību klimata 
pārmaiņu mazināšanā;
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6. uzsver, ka daudzās jaunattīstības valstīs ir ļoti labi priekšnosacījumi atjaunīgās enerģijas 
tehnoloģiju izstrādei un ka šādu tehnoloģiju izplatīšana, sagaidot importētās naftas cenu 
strauju palielināšanos, būtu efektīvs paņēmiens, kas samazinātu fosilās degvielas negatīvo 
ietekmi uz veselību un vidi, kā arī attīstu eksporta tirgus; ierosina, ka atbalsts etanola un 
biodīzeļa ražošanai lielā apjomā un citām atjaunīgās enerģijas tehnoloģijām partnervalstīs 
dabas resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas ietvaros būtu galvenā prioritāte attīstības 
bankām, tostarp EIB, kā arī eksporta kredītaģentūrām, Pasaules vides fondam, tīras 
attīstības mehānismam un citiem instrumentiem;

7. atzīmē ievērojamās potenciālās iespējas, kuras biodegvielas ražošanai nodrošina augi, 
piemēram, elephant grass un jethropa, jo šīs sugas labi aug neauglīgā augsnē un tām ir 
nepieciešams maz ūdens, un aicina Komisiju, Padomi un partnervalstis atbalstīt centienus 
arī turpmāk attīstīt šo potenciālu;

8. uzsver pārredzamības nozīmi ieguves rūpniecību pārvaldīšanā; mudina Komisiju, Padomi 
un partnervalstis veicināt fiskālo pārredzamību, labu pārvaldību, kā arī demokrātisku 
kontroli pār ieņēmumu izlietojumu saistībā ar enerģijas ieņēmumu pārvaldīšanu, turklāt 
aicina Komisiju un dalībvalstis skaidri un uzskatāmi atbalstīt Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvu;

9. uzsver, ka Eiropas Savienības atkarība no energoresursu importa nedrīkst izraisīt nekādas 
izmaiņas tās nostājā attiecībā uz demokrātiju un cilvēktiesību situāciju izcelsmes un 
tranzīta valstīs.
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