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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että tiedonantoon "EU:n energiapolitiikka: yhteistyö rajanaapureiden 
kanssa" on sisällytetty tavoite energian yleisestä saatavuudesta vuoteen 2030 mennessä, ja 
katsoo, että kehitysmaissa siinä on keskityttävä hajautetun, kestävän ja kohtuuhintaisen 
energian saatavuuteen erityisesti maaseutuväestölle ja köyhälle väestölle; kannustaa 
tukemaan innovatiivisia maksujärjestelmiä, joihin osallistuvat yksityiset ja julkiset tahot, 
jotta kohtuuhintaista energiaa olisi loppukäyttäjien saatavilla;

2. korostaa, että kestävä energia on keskeinen kehitystä edistävä tekijä, ja toistaa pyyntönsä 
energiaa ja kehitystä koskevasta erityisohjelmasta, jonka erityisenä painopisteenä ovat 
uusiutuvat, energiatehokkaat, pienimuotoiset ja hajautetut energiaratkaisut sekä 
valmiuksien kehittämisen ja teknologian siirron edistäminen paikallisen sitoutumisen 
varmistamiseksi; panee merkille, että uusiutuviin energialähteisiin liittyvät laaja-alaiset 
ohjelmat voivat olla tarpeen, jotta voidaan vastata kestävällä tavalla kaupunkikeskusten ja 
teollisuuden kasvavaan energian kysyntään, erityisesti voimakkaasti kehittyvien 
talouksien maissa; vaatii, että tällaisissa ohjelmissa noudatetaan kaikissa tapauksissa 
korkeimpia sosiaalisia ja ympäristöä koskevia kriteerejä;

3. kehottaa noudattamaan kehitysmaiden energiaa koskevien asioiden yhteydessä EU:n 
ensisijaisia kehitysyhteistyötavoitteita, demokratiaa ja ihmisoikeuksia strategisessa 
lähestymistavassa varmaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiahuoltoon panemalla 
kehitysmaiden väestön edut keskeiseen asemaan;

4. korostaa avoimuuden, demokraattisen valvonnan ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen 
merkitystä suhteissa kolmansiin maihin energia-alalla;

5. kiinnittää huomiota energian ja elintarvikkeiden saatavuuden sekä energian 
toimitusvarmuuden ja elintarviketurvan väliseen monimutkaiseen suhteeseen erityisesti, 
kun on kyse biopolttoaineista, joilla voi olla kielteisiä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia 
kehitysmaissa; katsoo, että oikeuden saada ruokaa on oltava ensisijainen EU:n 
biopolttoaineisiin tarvittavan uusiutuvan energian tavoitteeseen nähden;

6. panee merkille, että maatalousperäisten polttoaineiden tuotannon lisääminen on suurelta 
osin perustunut laajamittaiseen teolliseen yhden lajin viljelemiseen, mikä on lisännyt 
ympäristön, luonnon monimuotoisuuden, maaperän hedelmällisyyden ja veden 
saatavuuden kannalta haitallisia viljelykäytäntöjä; ilmaisee huolensa siitä, että 
maatalousperäisten polttoaineiden tuotannon lisääntyminen edistää maanomistuksen 
keskittymistä ja sillä voi olla sen vuoksi vakavia seurauksia, kuten maaoikeuksien 
loukkauksia, elintärkeiden luonnonvarojen menetys, metsien tuhoutuminen ja ympäristön 
pilaantuminen;

7. ilmaisee huolensa siitä, että uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin yhteydessä ei 
esitetä biomassan tuotannolle sitovia kestävyysvaatimuksia; katsoo, että näin ollen 



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

FI

bioenergialla saattaa olla kielteinen vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja että siitä on 
tulossa merkittävä maanvaltausta, puutteellista elintarviketurvaa, metsien tuhoutumista ja 
metsien tilan heikkenemistä kehitysmaissa edistävä lisätekijä; kehottaa näin ollen 
komissiota laatimaan oikeudellisesti sitovat kestävyyskriteerit, joiden avulla ehkäistään 
energianlähteeksi tarkoitetun biomassan tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat kielteiset 
ilmasto-, ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset;

8. kehottaa EU:ta laatimaan kestävää biomassan tuotantoa ja sen energiakäyttöä koskevaa 
politiikkaa, joka täyttää ilmastonmuutospolitiikan vaatimukset ja on johdonmukaista myös 
unionin kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa.
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