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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства включването на целта за универсален достъп до енергия до 2030 г. в 
съобщението „Енергийната политика на ЕС: ангажиране с партньори извън нашите 
граници“ и счита, че по отношение на развиващите се страни следва да се акцентира 
върху децентрализираната, устойчива и достъпна енергия, особено по отношение на 
населението на селските райони и бедното население; насърчава подкрепата за 
новаторски схеми за плащане с частно и публично участие, с цел да се осигурят 
достъпни цени на енергията за крайните потребители;

2. подчертава, че устойчивата енергия е ключов двигател на развитието и отново 
призовава за специална програма „енергия и развитие“, която да е по-конкретно 
насочена към възобновяемите, енергийноефективни, малки и децентрализирани 
енергийни решения и да насърчава развитието на капацитета и технологичния 
трансфер за гарантиране на участието на местно равнище; отбелязва, че може да са 
необходими широкомащабни схеми за възобновяема енергия, за да се задоволи по 
устойчив начин нарастващото търсене на енергия от страна на градските центрове и 
промишлеността, по-специално в страните с бързо развиващи се икономики; 
призовава тези схеми винаги да спазват най-високите социални и екологични 
критерии;

3. призовава, когато се разглеждат енергийни въпроси с развиващите се страни, да се 
зачитат най-важните цели на ЕС в областта на развитието, както и демокрацията и 
правата на човека, в контекста на един стратегически подход към сигурни, 
устойчиви и конкурентни енергийни доставки, поставяйки в центъра интересите на 
населението в развиващите се страни;

4. подчертава значението на прозрачността, демократичния контрол и участието на 
гражданското общество в отношенията с трети държави в областта на енергетиката;

5. насочва вниманието към сложната връзка между енергийните и хранителни 
доставки и развитието на събитията в областта на сигурността, особено по 
отношение на биогоривата, които могат да окажат отрицателно социално и 
екологично въздействие върху развиващите се страни; счита, че правото на храна 
трябва да има предимство пред целта на ЕС за производството на възобновяема 
енергия от биогорива;

6. отбелязва, че масовото навлизане на агрогорива е обусловено в изключителна 
степен от широкомащабното промишлено използване на монокултури, което на 
свой ред води до масово прилагане на селскостопански практики, които са вредни за 
околната среда, биологичното разнообразие, плодородието на почвата и наличието 
на водни ресурси; изразява загриженост, че чрез насърчаването на 
съсредоточаването на собствеността върху земята масовото производство на 
агрогорива може да предизвика драстични нарушения на правата върху земята, 



PE480.892v02-00 4/5 AD\897343BG.doc

BG

загуба на достъп до жизнено необходими природни ресурси, обезлесяване и 
влошаване на качеството на околната среда;

7. изразява своята тревога относно липсата на каквито и да било задължителни 
критерии за устойчивост на производството на биомаса в рамките на Директивата за 
възобновяемите енергийни източници (ДВЕИ); счита, че при тези обстоятелства 
енергията от биологични източници би могла да окаже отрицателно въздействие 
върху борбата срещу изменението на климата, както и би могла да се превърне в 
значителен допълнителен фактор за заграбване на земя, продоволствена 
несигурност, обезлесяване и влошаване на качеството на горите в развиващите се 
страни; с оглед на това настоятелно призовава Комисията да разработи правно 
задължителни критерии за устойчивост, насочени към предотвратяването на 
отрицателните въздействия върху климата, околната среда и социалната сфера, 
произтичащи от производството на биомаса за енергийни цели;

8. призовава ЕС да въведе политика за устойчиво производство на биомаса и за
нейното използване за енергийни цели, която да отговаря на изискванията на 
политиката за борба с изменението на климата и също така да е в унисон с 
политиката на Съюза за сътрудничество за развитие.
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