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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że jednym z głównych warunków realizacji milenijnych celów rozwoju 
(MDG) jest zapewnienie ubogim dostępu do czystej energii oferowanej po dostępnych 
cenach;  mając również na uwadze, że kraje o niskich dochodach są szczególnie dotknięte 
drastycznym wzrostem cen ropy,

B. mając na uwadze, że zmiany klimatyczne - ze względu na gwałtowny wzrost zagrożenia 
katastrofami naturalnymi, takimi jak gwałtowne sztormy, powodzie i susze - poważnie 
zagrażają ograniczeniu ubóstwa w większości krajów o niskich dochodach; mając 
również na uwadze, że kraje uprzemysłowione ponoszą główną odpowiedzialność za 
nagromadzenie emisji gazów cieplarnianych w atmosferze, wobec czego muszą one 
odgrywać wiodącą rolę w procesie ograniczania zmian klimatycznych oraz zapewniać 
wsparcie techniczne i finansowe dla krajów o niskich dochodach w dostosowaniu się do 
tych zmian,

C. mając na uwadze, że bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne muszą iść ze sobą w 
parze, a bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne Europy zależy w znacznym stopniu 
od wyboru dokonanego przez gospodarki dużych krajów, takich jak Chiny i Indie; mając 
na uwadze, że ograniczenie zmian klimatycznych może być skuteczne jedynie wówczas, 
gdy kraje rozwijające się - w szczególności kraje duże i szybko się rozwijające, takie jaki 
Chiny i Indie - czynnie włączą się w wysiłki zmierzające do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych,

1. Podkreśla, że wszystkie kraje rozwijające się mają prawo do rozwoju gospodarczego;
zwraca jednak uwagę, że kraje rozwijające się nie muszą przejmować od krajów 
uprzemysłowionych praktyk zanieczyszczania środowiska, wzywa więc do zwrócenia 
większej uwagi na współpracę technologiczną i rozwój zdolności w zakresie 
zrównoważonej energii oraz na ogólnoświatowe normy wydajności dla produktów 
zużywających energię;

2. Podkreśla, że w ramach strategii dywersyfikacji dostaw energii, Unia Europejska musi 
przestrzegać podstawowych zasad regulujących jej politykę na rzecz współpracy i 
rozwoju: walki z ubóstwem, przejrzystości, wspierania zrównoważonego rozwoju i 
godnej pracy; w związku z tym zwraca się o poparcie dla tego podejścia w ramach 
partnerstwa pomiędzy państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i Unią Europejską, 
na podstawie art. 32 Umowy z Kotonu z dnia 23 czerwca 2000 r.;

3. Podkreśla, że brak bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa klimatycznego 
niejednokrotnie wywołuje kryzysy i konflikty międzynarodowe, które mają wpływ na 
demokrację, prawa człowieka i problem ubóstwa;

4. Wzywa Komisję i Radę do nadania dostępowi do wydajnych i odnawialnych technologii 



PE 378.583v02-00 4/5 AD\633707PL.doc

PL

energetycznych rangi priorytetowej we współpracy Unii na rzecz rozwoju; wzywa 
jednocześnie kraje partnerskie do nadania rangi priorytetowej zrównoważonej energii w 
ramach ich strategii ograniczenia ubóstwa;

5. Wzywa Komisję i Radę do stworzenia strategicznego partnerstwa energetycznego z 
takimi krajami jak Chiny, Indie, Afryka Południowa, Brazylia i Meksyk w celu 
udzielenia im pomocy finansowej w opracowaniu strategii zrównoważonej energii, co 
zapewni ich udział w staraniach zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych;

6. Podkreśla, że w wielu krajach rozwijających się istnieją doskonałe warunki wyjściowe do 
rozwoju odnawialnych technologii, a rozpowszechnienie tych technologii byłoby 
skutecznym sposobem przeciwdziałania drastycznie rosnącym cenom ropy i ograniczenia 
niekorzystnego wpływu konwencjonalnych paliw na zdrowie i środowisko oraz okazją do 
rozwoju rynków eksportowych; proponuje - w ramach zrównoważonej gospodarki 
zasobami naturalnymi - nadanie rangi najwyższego priorytetu wsparciu w krajach 
partnerskich technologii produkcji etanolu i oleju napędowego bio-diesel, i innych 
technologii odnawialnych przez banki udzielające pomocy rozwojowej, w tym 
Europejski Bank Inwestycyjny, agencje udzielające gwarancji eksportowych, Globalny 
Fundusz Środowiskowy (GEF), mechanizm czystego rozwoju (CDM) i inne;

7. Zauważa znaczne możliwości stwarzane przez rośliny, takie jak miskant olbrzymi i 
jatropa, w  produkcji biopaliw, przede wszystkim dzięki temu, że rośliny te dobrze rosną 
na ubogich gruntach i wymagają mało wody, i wzywa Komisję, Radę i kraje partnerskie 
do wsparcia starań o dalsze wykorzystanie tego potencjału;

8. Podkreśla znaczenie przejrzystości w zarządzaniu przemysłem wydobywczym; wzywa 
Komisję, Radę i kraje partnerskie do rozwoju przejrzystości fiskalnej, dobrego 
zarządzania oraz demokratycznej kontroli wykorzystania dochodów w zakresie 
dochodów związanych z energią, wzywa ponadto Komisję i państwa członkowskie do 
wyraźnego i publicznego poparcia inicjatywy przejrzystości w przemyśle wydobywczym;

9. Podkreśla, że uzależnienie Unii Europejskiej od przywozu energii nie może powodować 
zmiany stanowiska wobec kwestii demokracji i praw człowieka w krajach pochodzenia i 
krajach tranzytu.
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