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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at målet om global adgang til energi inden 2030 er medtaget i 
meddelelsen om "EU's energipolitik: Samarbejde med partnere uden for EU", og mener, at 
dette for så vidt angår udviklingslandene bør sigte mod decentraliseret og bæredygtig 
energi til overkommelige priser, navnlig for de fattige og landbefolkningen; tilskynder til 
støtte til innovative betalingsordninger med privat og offentlig deltagelse med henblik på 
at tilbyde adgang til energi til overkommelige priser for slutbrugerne; 

2. understreger, at bæredygtig energi er en vigtig drivkraft for udvikling, og gentager sin 
opfordring til, at der etableres et særligt program for "energi og udvikling" med særligt 
fokus på vedvarende, energieffektive og decentrale energiløsninger i lille målestok, og til 
at kapacitetsudvikling og teknologioverførsel fremmes med henblik på at sikre lokalt 
ejerskab; bemærker, at vedvarende energiordninger i stor målestok kan være nødvendige 
for på bæredygtig vis at dække det stigende energibehov i byområder og industrien, 
navnlig i vækstlande; opfordrer til, at sådanne ordninger altid overholder de højeste 
sociale og miljømæssige kriterier;

3. opfordrer til, at EU's primære udviklingsmål samt de demokratiske principper og 
menneskerettighederne respekteres i samarbejdet med udviklingslande om 
energispørgsmål i forbindelse med en strategisk tilgang til sikker og bæredygtig 
energiforsyning på konkurrencedygtige vilkår, hvor interesserne hos befolkningerne i 
udviklingslandene sættes i centrum;

4. understreger betydningen af gennemsigtighed, demokratisk kontrol og inddragelse af 
civilsamfundet i forbindelserne med tredjelande på energiområdet;

5. henleder opmærksomheden på det komplekse forhold mellem energi, fødevarer og 
udviklingen inden for sikkerhedsområdet, særlig med hensyn til biobrændstoffer, som kan 
have negative sociale og miljømæssige konsekvenser for udviklingslandene;  mener, at 
retten til fødevarer skal have forrang frem for EU's mål for vedvarende energi fra 
biobrændstoffer;

6. bemærker, at den øgede anvendelse af biobrændstoffer i overvejende grad har bygget på 
en udvidelse af storstilet industriel monokultur, og dermed har været med til at udbrede 
landbrugsmetoder, der er skadelige for miljøet, biodiversiteten, jordens bonitet og 
vandforsyningen, udtrykker bekymring over, at den øgede biobrændselsproduktion ved at 
fremme koncentration af ejendomsretten til jord, har haft dramatiske konsekvenser i form 
af krænkelser af jordrettigheder, tab af adgang til vitale naturressourcer, skovrydning og 
miljøødelæggelse;

7. udtrykker bekymring over manglende bindende bæredygtighedskriterier for 
biomasseproduktion inden for rammerne af direktivet om vedvarende energi; mener, at 
bioenergi under disse omstændigheder kan spille en negativ rolle i bekæmpelsen af 
klimaforandringer samt blive en væsentlig drivkraft bag opkøb af jord, 
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fødevareusikkerhed, skovrydning og skovødelæggelse i udviklingslande; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at udvikle bindende bæredygtighedskriterier, der 
forhindrer negative klima- og miljøpåvirkninger samt sociale følgevirkninger af 
anvendelsen og produktionen af biomasse til energi;

8. opfordrer EU til at fastlægge en politik for bæredygtig produktion af biomasse og brugen 
heraf til energiformål, der er i overensstemmelse med klimapolitikken og ligeledes med 
politikken for udviklingssamarbejde;
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