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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande voorstellen op te nemen in haar 
ontwerpresolutie:

A. overwegende dat de toegang voor de armen tot schone en betaalbare energiediensten een 
van de belangrijkste voorwaarden is om de millenniumdoelstellingen te halen en dat 
lageinkomenlanden in het bijzonder worden getroffen door stijgende olieprijzen,

B. overwegende dat klimaatverandering een ernstige bedreiging vormt voor de 
armoedebestrijding in de meeste lageinkomenlanden, niet in de laatste plaats vanwege de 
snel toenemende risico's van natuurrampen zoals zware stormen, overstromingen en 
droogte; dat geïndustrialiseerde landen een grote verantwoordelijkheid hebben voor de 
accumulatie van de uitstoot van broeikasgas in de atmosfeer en daarom het voortouw 
moeten nemen bij de verlichting van de klimaatverandering, maar ook bij technische en 
financiële hulp aan lageinkomenlanden om zich aan te passen aan de klimaatverandering, 

C. overwegende dat de waarborging van energie en de waarborging van het klimaat hand in 
hand moeten gaan en dat de waarborging van Europa's energie en klimaat in grote mate 
afhankelijk is van de keuzes die gemaakt worden door grote economieën zoals China en
India; dat de verlichting van de klimaatverandering alleen effectief kan zijn als 
ontwikkelingslanden – in het bijzonder grote en snel groeiende economieën zoals China 
en India – actief betrokken worden bij pogingen om de uitstoot van broeikasgassen in te 
tomen, 

1. beklemtoont dat economische ontwikkeling een recht is voor alle ontwikkelingslanden; 
benadrukt echter dat ontwikkelingslanden de vervuilende praktijken van de 
geïndustrialiseerde landen niet hoeven te herhalen, en roept daarom op meer aandacht te 
besteden aan technologische samenwerking en capaciteitsvorming op het gebied van 
duurzame energie en aan mondiale efficiëntienormen voor energieverbruikende 
producten;

2. benadrukt dat de Europese Unie in het kader van de differentiatiestrategie van de 
energiebevoorrading, de grondbeginselen in acht dient te nemen van haar 
samenwerkings- en ontwikkelingsbeleid, te weten armoedebestrijding, transparantie, 
bevordering van een duurzame ontwikkeling en volwaardige arbeidsplaatsen; en vraagt 
met name dat deze benadering bij voorrang wordt toegepast binnen het partnerschap van 
de ACP landen - Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan – en de Europese 
Unie, op grond van artikel 32 van het verdrag van Cotonou van 23 juni 2000;

3. benadrukt dat de precaire waarborging van de energievoorziening en het klimaat vaak de 
oorzaak is van internationale crises en conflicten die invloed op democratie, 
mensenrechten en armoede hebben;

4. roept de Commissie en de Raad op om de toegang tot efficiënte en hernieuwbare 
technologieën prioriteit te geven binnen de ontwikkelingssamenwerking van de EU; roept 
tegelijkertijd partnerlanden op duurzame energie prioriteit te geven binnen de strategieën 
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ten behoeve van armoedebestrijding;

5. roept de Commissie en de Raad op een strategisch energiepartnerschap te ontwikkelen 
met landen zoals China, India, Zuid-Afrika, Brazilië en Mexico om deze landen 
financieel te helpen bij het ontwikkelen van strategieën voor duurzame energie en zo hun 
bijdrage aan de inspanningen op het gebied van de verlichting van klimaatverandering
zeker te stellen; 

6. beklemtoont dat de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare technologieën 
in veel ontwikkelingslanden uitstekend zijn en dat de uitbreiding van dergelijke 
technologieën een effectieve manier zou zijn om de stijgende kosten van geïmporteerde 
olie het hoofd te bieden en de negatieve effecten van conventionele brandstoffen op de 
gezondheid en het milieu te beperken, maar ook om exportmarkten te ontwikkelen; stelt 
voor dat de steun voor de grootschalige productie van ethanol en biodiesel en andere 
hernieuwbare technologieën in partnerlanden – binnen een kader van duurzaam beheer 
van natuurlijke hulpbronnen - de allerhoogste prioriteit moet krijgen voor 
ontwikkelingsbanken, waaronder de EIB, exportkredietinstellingen, het WMF 
(Wereldmilieufonds ), CDM (Clean Development Mechanism) enz;

7. neemt kennis van de aanzienlijke mogelijkheden die voor de productie van 
biobrandstoffen worden geboden door planten zoals olifantgras en jathropa - niet in het 
minst omdat deze soorten het goed doen op marginale gronden en weinig water nodig 
hebben - en dringt bij de Commissie, de Raad en de partnerlanden aan op steun voor 
pogingen om dit potentieel verder te ontwikkelen;

8. onderstreept het belang van transparantie in het beheer van winningsindustrieën; verzoekt 
de Commissie, de Raad en de partnerlanden dringend fiscale transparantie, good 
governance, evenals een democratische controle van het gebruik van de inkomsten te 
stimuleren met betrekking tot het beheer van de energieopbrengsten, en roept de 
Commissie en de lidstaten verder op het Extractive Industries Transparency Initiative 
expliciet en publiekelijk te onderschrijven..

9. benadrukt dat de afhankelijkheid van de Europese Unie van energie-import niet mag 
leiden tot een gewijzigde houding ten opzichte van democratie en mensenrechten in de 
leverings- en doorvoerlanden;
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