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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, jog į komunikatą „ES energetikos politika. Bendradarbiavimas su 
užsienio partneriais“ įtrauktas tikslas iki 2030 m. užtikrinti visuotinę galimybę naudotis 
energijos ištekliais, ir mano, kad besivystančių šalių atveju šioje srityje daugiausia 
dėmesio turėtų būti skiriama decentralizuotam, tvariam ir įperkamam energijos teikimui, 
visų pirma kaime gyvenantiems ir nepasiturintiems gyventojams; skatina remti 
naujoviškas išmokų schemas, kurios būtų parengtos dalyvaujant privatiesiems ir
viešiesiems subjektams, siekiant užtikrinti, kad galutiniams vartotojams energija būtų 
įperkama;

2. pabrėžia, kad tvari energija yra pagrindinis plėtros veiksnys, ir dar kartą ragina parengti 
specialią „energetikos ir plėtros“ programą, kurioje ypatingas dėmesys būtų skiriamas 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos, energiją taupantiems, mažos apimties ir 
decentralizuotų energijos teikimo sprendimams ir pajėgumų stiprinimo bei technologijų 
perkėlimo skatinimui, siekiant užtikrinti vietos subjektų nuosavybę; pažymi, kad gali 
prireikti didelio masto atsinaujinančiosios energijos paramos schemų, siekiant tausiai 
patenkinti didėjantį miestų ir pramonės sektorių energijos poreikį, ypač besiformuojančios 
ekonomikos šalyse; ragina užtikrinti, kad tokios schemos visais atvejais atitiktų 
aukščiausius socialinius ir aplinkos apsaugos kriterijus;

3. ragina sprendžiant energetikos klausimus su besivystančiomis šalimis paisyti pagrindinių 
ES plėtros tikslų ir demokratijos bei žmogaus teisių, laikantis strateginio požiūrio į saugų, 
tvarų ir konkurencingą energijos tiekimą, didžiausią dėmesį skiriant besivystančių šalių 
gyventojų interesams;

4. pabrėžia skaidrumo, demokratinės priežiūros ir pilietinės visuomenės dalyvavimo svarbą 
plėtojant santykius su trečiosiomis šalimis energetikos srityje;

5. atkreipia dėmesį, kad energijos ir maisto tiekimo bei saugumo aspektų pokyčių ryšys yra 
sudėtingas, ypač kalbant apie biokurą, kuris besivystančiose šalyse gali turėti neigiamą 
socialinį poveikį ir neigiamą poveikį aplinkai; mano, kad teisei į maistą turi būti teikiama 
neginčijama pirmenybė ES atsinaujinančiosios energijos panaudojimo tikslo, taikomo 
biodegalams, atžvilgiu;

6. pabrėžia, kad didėjanti agrodegalų gamyba grindžiama daugiausia didelio masto 
pramoninės monokultūros vystymu ir todėl plečiama žemės ūkio praktika, kuri yra 
kenksminga aplinkai, biologinei įvairovei, dirvožemio derlingumui ir galimybėms gauti 
vandens; yra susirūpinęs dėl to, kad skatinant žemės nuosavybės koncentraciją, didėjantis 
agrodegalų naudojimas gali turėti milžiniškų padarinių, nes gali būti pažeistos teisės į 
žemę, prarastos galimybės naudotis gyvybiškai svarbiais gamtos ištekliais, prasidėti miškų 
naikinimas ir aplinkos būklės blogėjimas;

7. yra susirūpinęs dėl to, kad nėra jokių privalomųjų tvarumo kriterijų, taikytinų biomasės 
gamybai, atsižvelgiant į Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvą; atsižvelgdamas į 
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šias aplinkybes mano, kad bioenergija gali turėti neigiamos įtakos kovojant su klimato 
kaita, taip pat tapti pagrindiniu papildomu veiksniu, skatinančiu žemės grobstymą, 
neužtikrintą aprūpinimą maistu, miškų naikinimą ir miškų būklės blogėjimą 
besivystančiose šalyse, todėl primygtinai ragina Komisiją nustatyti teisiškai privalomus 
tvarumo kriterijus, kurie padėtų išvengti neigiamų biomasės naudojimo ir gamybos 
energijos tikslais padarinių klimatui, poveikio aplinkai ir socialinio poveikio;

8. ragina ES vykdyti tvarios biomasės gamybos ir tvaraus jos naudojimo energijos tikslais 
politiką, kuri atitiktų klimato kaitos politikos reikalavimus ir būtų suderinta su Sąjungos 
vystomojo bendradarbiavimo politika.
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