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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže dostupnosť čistých a cenovo prijateľných energetických služieb pre chudobných je 
veľmi dôležitým predpokladom na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov; a keďže 
krajiny s nízkymi príjmami sú osobitné postihnuté rastúcimi cenami ropy,

B. keďže klimatické zmeny vážne ohrozujú odstraňovanie chudoby vo väčšine krajín s 
nízkymi príjmami, v neposlednom rade z dôvodov rizík, ktoré so sebou prinášajú čoraz 
častejšie sa vyskytujúce prírodné katastrofy, ako sú silné búrky, záplavy a sucho; a keďže 
priemyselné krajiny vo veľkej miere zodpovedajú za hromadenie emisií skleníkových 
plynov v ovzduší, a preto musia stáť na čele snáh o zmiernenie zmien podnebia, ale aj pri 
technickej a finančnej pomoci krajinám s nízkymi príjmami, aby sa mohli prispôsobiť 
klimatickým zmenám,

C. keďže energetická bezpečnosť musí ísť ruka v ruke s ochranou ovzdušia a keďže 
európska energetická bezpečnosť a ochrana ovzdušia do veľkej miery závisia od 
rozhodnutí veľkých ekonomík, ako sú Čína a India; keďže zmierňovanie klimatických 
zmien môže byť účinné iba vtedy, keď sa rozvojové krajiny, predovšetkým veľké 
a rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky, ako sú Čína a India, aktívne podieľajú na úsilí o 
udržanie emisií skleníkových plynov v prijateľných medziach,

1. zdôrazňuje, že všetky rozvojové krajiny majú právo na hospodársky rozvoj; zdôrazňuje 
však, že rozvojové krajiny nemusia opakovať znečisťujúce praktiky priemyselných 
krajín, a preto požaduje, aby sa zvýšená pozornosť venovala technologickej spolupráci a 
budovaniu kapacít v oblasti trvalo udržateľnej energetiky a celosvetovým výkonnostným 
normám pre výrobky, ktoré spotrebúvajú elektrickú energiu;

2. zdôrazňuje, že v rámci stratégie diverzifikácie dodávok energie musí Európska únia 
dodržiavať základné zásady svojej politiky spolupráce a rozvoja: boj proti chudobe, 
transparentnosť, podpora trvalo udržateľného rozvoja a dôstojnej práce; žiada najmä, aby 
sa tento prístup uprednostnil v rámci partnerstva medzi krajinami Afriky, Karibiku a 
Tichomoria (AKT) a Európskou úniou, na základe článku 32 Dohody z Cotonou z 23. 
júna 2000;

3. zdôrazňuje, že citlivá otázka bezpečnosti dodávok energie a klimatickej bezpečnosti 
vedie často k medzinárodným konfliktom a krízam, čo sa zase môže prejaviť na 
demokracii, ľudských právach a chudobe;

4. vyzýva Komisiu a Radu, aby ako prioritu rozvojovej spolupráce EÚ stanovili prístup 
k účinným energetickým a obnoviteľným technológiám; súčasne vyzýva partnerské 
krajiny, aby v rámci stratégií na odstraňovanie chudoby stanovili ako prioritu trvalo 
udržateľnú energetiku;
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5. vyzýva Komisiu a Rady, aby rozvíjali strategické energetické partnerstvá s krajinami, ako 
sú Čína, Južná Afrika, Brazília a Mexiko, a finančne im pomáhali pri rozvoji stratégií v 
oblasti trvalo udržateľnej energetiky, a tým a zabezpečili ich podiel na úsilí o zmiernenie 
klimatických zmien;

6. zdôrazňuje, že v mnohých rozvojových krajinách existujú vynikajúce podmienky na 
rozvoj obnoviteľných technológií a že rozmach týchto technológií by mohol byť účinným 
spôsobom na riešenie problematiky rastúcich nákladov na dovoz ropy, zmenšovanie 
negatívnych účinkov konvenčných palív na zdravie a životné prostredie, ale aj na rozvoj 
exportných trhov;  navrhuje, aby sa podpora rozsiahlej výroby etanolu a bionafty, 
solárnych a iných obnoviteľných technológií v partnerských krajinách, a to v rámci trvalo 
udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi, stala najvyššou prioritou rozvojových 
bánk vrátane EIB, exportno-úverových agentúr, Svetového fondu pre životné prostredie, 
Mechanizmu čistého rozvoja atď.;

7. všíma si veľké možnosti rastlín, ako sú slonia tráva a jatrofa, na výrobu biopalív, 
v neposlednom rade preto, že tieto druhy rastú rýchlo aj v neúrodnej pôde a stačí im málo 
vlahy, a vyzýva Komisiu, Radu a partnerské krajiny, aby podporovali úsilie o ďalší 
rozvoj týchto možností;

8. zdôrazňuje dôležitosť transparentnosti pri riadení ropného priemyslu; naliehavo vyzýva 
Komisiu, Radu a partnerské krajiny, aby podporovali daňovú transparentnosť, 
(vypustenie) dobré spravovanie, ako aj demokratickú kontrolu použitia týchto príjmov  
vo vzťahu k riadeniu príjmov energetiky, ďalej vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
výslovne a verejne podporili Iniciatívu transparentnosti ropného priemyslu.

9. zdôrazňuje, že závislosť Európskej únie na dovoze energie nesmie viesť k zmene postoja 
voči demokratickej situácii a dodržiavaniu ľudských práv v krajinách pôvodu a 
tranzitných krajinách;
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