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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Fattiga människors tillgång till rena energitjänster till en rimlig kostnad är en mycket 
viktig förutsättning för att klara millenniemålen för världens utveckling. 
Låginkomstländer är särskilt sårbara för stegrade oljepriser.

B. Klimatförändringarna innebär allvarliga hot mot fattigdomsbekämpningen i de flesta 
låginkomstländer, inte minst genom de snabbt ökade riskerna för naturkatastrofer såsom 
kraftiga stormar, översvämningar och torrperioder. Industrialiserade länder har ett stort 
ansvar för utsläppen av de växthusgaser som samlas i atmosfären och måste därför gå i 
spetsen för att försöka begränsa klimatförändringarna, men även för att tekniskt och 
ekonomiskt stödja låginkomstländer för att de skall kunna anpassa sig till 
klimatförändringarna.

C. Energitrygghet och klimattrygghet måste gå hand i hand, och Europas energi- och 
klimattrygghet beror till stor del på de val som stora ekonomier som Kina och Indien gör. 
Begränsningen av klimatförändringarna kan bli effektiv endast om utvecklingsländer –
särskilt stora och snabbt växande ekonomier som Kina och Indien – aktivt involveras i 
arbetet med att försöka begränsa utsläppen av växthusgaser.

1. Europaparlamentet betonar att ekonomisk utveckling är en rättighet för alla 
utvecklingsländer, men understryker ändå att utvecklingsländerna inte bör upprepa de 
industrialiserade ländernas föroreningsvanor, och önskar därför att man skall ägna ökad 
uppmärksamhet åt tekniskt samarbete och kapacitetsuppbyggnad på området hållbar 
energi och åt globala effektivitetsnormer för energiförbrukande produkter.

2. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen, inom ramen för strategin för 
diversifiering av energiförsörjningen, skall respektera de grundläggande principerna i sin 
samarbets- och utvecklingspolitik, nämligen bekämpning av fattigdom, öppenhet, 
främjande av en hållbar utveckling och av ett anständigt arbete. Parlamentet kräver 
särskilt att detta synsätt skall prioriteras inom ramen för partnerskapet mellan staterna i 
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och Europeiska unionen på grundval av 
artikel 32 i Cotonouavtalet av den 23 juni 2000.

3. Europaparlamentet betonar att den prekära frågan om energi- och klimatsäkerhet ofta 
utlöser internationella kriser och konflikter som inverkar på demokratin, de mänskliga 
rättigheterna och fattigdomen.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom EU:s 
utvecklingssamarbete prioritera tillgången till teknik för effektiv och förnybar energi. 
Samtidigt uppmanas partnerländerna att göra hållbar energi till en prioritet inom sina 
strategier för fattigdomsbekämpning.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utveckla ett strategiskt 
energipartnerskap med länder såsom Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien och Mexiko, för 
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att ekonomiskt hjälpa dem att utveckla strategier för hållbar energi och därigenom säkra 
deras medverkan i arbetet med att försöka begränsa klimatförändringarna.

6. Europaparlamentet understryker att förutsättningarna för utveckling av förnybar teknik är 
utmärkta i många utvecklingsländer och att ökad användning av sådan teknik vore en väg 
för att undvika de stegrade kostnaderna för importerad olja och minska de vanliga 
bränsletypernas negativa effekter för hälsan och miljön, men även för att bygga upp 
exportmarknader. Europaparlamentet föreslår att stöd till storskalig etanol- och 
biodieselproduktion och annan förnybar teknik i partnerländerna, inom ramen för en 
hållbar förvaltning av naturresurserna, bör bli en topprioritering för utvecklingsbanker 
inklusive Europeiska investeringsbanken (EIB), exportkreditinstitut, Globala miljöfonden 
(GEF), mekanismen för ren utveckling (CDM) etc.

7. Europaparlamentet noterar de potentiella möjligheter som finns i växter som elefantgräs 
och jethropa för produktion av biobränslen - inte minst för att dessa arter trivs bra på 
sämre jordar och behöver lite vatten - och uppmanar kommissionen, rådet och 
partnerländerna att stödja ansträngningarna att utveckla denna möjlighet ytterligare.

8. Europaparlamentet betonar vikten av öppenhet i förvaltningen inom utvinningsindustrin 
och uppmanar kommissionen, rådet och partnerländerna att främja skattemässig insyn, 
goda styrelseformer och demokratisk kontroll av användningen av intäkterna när det gäller 
förvaltningen av intäkterna från energin. Dessutom uppmanas kommissionen och 
medlemsstaterna att explicit och offentligt ge sitt stöd åt initiativet för öppenhet inom 
utvinningsindustrin.

9. Europaparlamentet understryker att EU:s beroende av energiimport inte får leda till en 
ändrad inställning till demokrati och mänskliga rättigheter i ursprungs- och transitländer.
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