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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt 2030. aastaks universaalse energiale juurdepääsu saavutamise 
eesmärgi üle teatises „ELi energiapoliitika: koostöö ELi-väliste partneritega” ning on 
seisukohal, et arenguriikide puhul peaks see keskenduma detsentraliseeritud, säästvale ja 
taskukohasele energiale eeskätt maaelanikkonna ja vaese elanikkonna jaoks; julgustab 
toetama innovaatilisi maksesüsteeme era- ja avaliku sektori osalusel, eesmärgiga muuta 
energia lõppkasutajatele jõukohase hinnaga kättesaadavaks;

2. toonitab, et säästev energia on üks olulisemaid arenguvedureid ning kordab oma 
üleskutset konkreetse „energia ja arengu programmi” loomiseks, mis keskenduks eelkõige 
taastuvatele, energiatõhusatele, väikesemahulistele ja detsentraliseeritud 
energialahendustele ning tootmisvõimsuse arendamise ja tehnoloogiasiirde edendamisele, 
et tagada kohapealne vastutustunne ja omaksvõtt; märgib, et linnakeskuste ja tööstuse 
kasvava energianõudluse jätkusuutlikuks rahuldamiseks võivad olla vajalikud 
suuremahulised taastuvenergia projektid, eriti tärkava turumajandusega riikides; soovib, et 
need projektid vastaksid alati kõige kõrgematele sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele 
kriteeriumidele;

3. nõuab, et arenguriikidega energiaküsimusi käsitledes võetaks arvesse ELi peamisi 
arengueesmärke ning demokraatiat ja inimõigusi, pidades silmas strateegilist lähenemist 
kindlale, säästvale ja konkurentsipõhisele energiavarustusele, seades kesksele kohale 
arenguriikide elanikkonna huvid;

4. rõhutab, kui tähtis on läbipaistvus, demokraatlik järelevalve ning kodanikuühiskonna 
kaasamine energiavaldkonna-alastesse suhetesse kolmandate riikidega;

5. juhib tähelepanu keerulistele seostele energia- ja toiduvarustuse ning julgeolekuarengute 
vahel eriti seoses biokütustega, millel võib olla arenguriikidele negatiivseid sotsiaalseid ja 
keskkondlikke mõjusid; on veendunud, et õigus toidule peab olema ülimuslik ELi 
biokütusealaste taastuvenergia eesmärkide suhtes;

6. märgib, et agrokütuste tootmismahud on suurenenud peaaegu eranditult monokultuuride 
tööstusliku suurtootmise tõttu, tuues kaasa keskkonna, bioloogilise mitmekesisuse, mulla 
viljakuse ja vee kättesaadavuse seisukohast kahjulike põllumajandustavade levimise; 
väljendab muret, et toetades maaomandi kontsentreerumist on agrokütuste laialdasem 
kasutamine põhjustanud selliseid dramaatilisi tagajärgi nagu maa omandiõiguste 
rikkumine, elutähtsate loodusressursside kättesaamatuks muutumine, metsaraadamine ja 
keskkonnaseisundi halvenemine;

7. väljendab muret siduvate jätkusuutlikkuse kriteeriumide puudumise pärast taastuvenergia 
direktiivi raames biomassi tootmise kohta; on seisukohal, et sellistel tingimustel võib 
biomass etendada negatiivset rolli võitluses kliimamuutusega ja muutuda maade 
haaramise, toiduga kindlustamatuse, metsade hävitamise ja nende seisundi halvenemise 
peamiseks lisapõhjuseks arengumaades; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon töötaks 
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välja õiguslikult siduvad jätkusuutlikkuse kriteeriumid, eesmärgiga hoida ära negatiivne 
kliima-, keskkonna- ja sotsiaalne mõju, mida tekitab biomassi tootmine energia 
saamiseks;

8. kutsub Euroopa Liitu üles rakendama biomassi tootmise ja selle energiaallikana 
kasutamise jätkusuutlikkuse saavutamiseks poliitikat, mis vastab kliimamuutustega 
võitlemise poliitika nõuetele ja on samal ajal kookõlas liidu arengukoostöö poliitikaga.
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