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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je dostop revnih do čistih in cenovno dostopnih energetskih storitev pomemben pogoj 
za doseganje razvojnih ciljev tisočletja in ker rast cen nafte vpliva zlasti na države z 
nizkim dohodkom,

B. ker podnebne spremembe resno ogrožajo zmanjševanje revščine v večini držav z nizkim 
dohodkom, med drugim zaradi vse večje nevarnosti naravnih nesreč, kot so huda neurja, 
poplave in suše; ker so industrializirane države najbolj odgovorne za kopičenje emisij 
toplogrednih plinov v ozračju in morajo zato prevzeti vodilno vlogo pri blažitvi 
podnebnih sprememb ter omogočati tehnično in finančno pomoč državam z nizkim 
dohodkom pri prilagajanju na podnebne spremembe,

C. ker morata biti energetska in podnebna varnost povezani in ker sta evropska energetska in 
podnebna varnost v veliki meri odvisni od odločitev velikih gospodarstev, kot sta 
Kitajska in Indija; ker je blažitev podnebnih sprememb lahko učinkovita le, če so države 
v razvoju, zlasti velika in hitro rastoča gospodarstva, kot sta Kitajska in Indija, dejavne v 
prizadevanjih za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov,

1. poudarja, da je gospodarski razvoj pravica vseh držav v razvoju, vendar opozarja, naj 
države v razvoju ne ponavljajo načinov onesnaževanja, kot jih poznajo industrializirane 
države, in zato poziva, da se več pozornosti nameni tehnološkemu sodelovanju in krepitvi 
zmogljivosti na področju trajnostnih virov energije ter globalnim standardom 
učinkovitosti za izdelke, ki za delovanje potrebujejo energijo;

2. poudarja, da mora Evropska unija v okviru strategije za diverzifikacijo oskrbe z energijo 
upoštevati temeljna načela politike sodelovanja in razvojne politike: boj proti revščini, 
preglednost, spodbujanje trajnostnega razvoja in spodobnega dela; zlasti zahteva, da ima 
ta pristop prednost pri partnerstvu med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami 
(AKP) ter Evropsko unijo na podlagi člena 32 sporazuma iz Cotonouja z dne 23. junija 
2000;

3. poudarja, da negotovost pri oskrbi z energijo in zaščiti podnebja pogosto sproži 
mednarodne krize in spore, ki vplivajo na demokracijo, človekove pravice in revščino;

4. poziva Komisijo in Svet, naj postane dostop do učinkovitih tehnologij in tehnologij 
pridobivanja energije iz obnovljivih virov prednostna naloga v okviru razvojnega 
sodelovanja EU; hkrati poziva države partnerice, naj postane trajnostna energija 
prednostna naloga pri strategijah zmanjševanja revščine;

5. poziva Komisijo in Svet, naj z državami, kot so Kitajska, Indija, Južna Afrika, Brazilija in 
Mehika, razvijeta strateško partnerstvo na področju energije in jim tako finančno 
pomagata pri pripravi trajnostnih energetskih strategij, da bi tudi te države sodelovale pri 
prizadevanjih za blažitev podnebnih sprememb;
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6. poudarja, da imajo številne države v razvoju odlične predpogoje za razvoj tehnologij za 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov in da bi se s širjenjem takih tehnologij lahko 
uspešno soočali s hitro rastočimi cenami uvožene nafte, zmanjšali bi lahko negativne 
posledice običajnih goriv za zdravje in okolje, pa tudi razvili izvozne trge; predlaga, da bi 
morale razvojne banke, vključno z Evropsko investicijsko banko, agencijami za izvozna 
posojila, svetovnimi okoljskimi skladi (GEF), mehanizmom za čist razvoj (CDM) in 
drugimi, v okviru trajnostnega upravljanja z naravnimi viri dajati v državah partnericah 
prednost spodbujanju široke proizvodnje etanola in biodizelskega goriva ter drugih 
obnovljivih tehnologij;

7. je seznanjen z velikim potencialom, ki ga imajo rastline, kot so slonja trava in barbadoški 
oreh (jatropa), za proizvodnjo biogoriv – tudi zaradi tega, ker te vrste dobro uspevajo na 
obrobnih območjih in potrebujejo malo vode – ter poziva Komisijo, Svet in države 
partnerice, naj podprejo napore za nadaljnji razvoj tega potenciala;

8. poudarja pomen preglednosti pri upravljanju z ekstraktivno industrijo; odločno poziva 
Komisijo, Svet in države partnerice, naj spodbujajo fiskalno preglednost, dobro vodenje 
pri upravljanju s prihodki od energije, pa tudi demokratičen nadzor nad uporabo 
prihodkov, poleg tega poziva Komisijo in države članice, naj izrecno in javno potrdijo 
pobudo za preglednost v ekstraktivnih industrijah;

9. poudarja, da odvisnost Evropske unije od uvoza energije ne sme voditi h kakršnikoli 
spremembi njenega stališča do razmer na področju demokracije in človekovih pravic v 
izvornih in tranzitnih državah.
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