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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka paziņojumā „ES enerģētikas politika: attiecību veidošana ar 
partneriem ārpus mūsu robežām” ir iekļauts mērķis, kas paredz līdz 2030. gadam 
nodrošināt vispārēju piekļuvi enerģijai, un uzskata, ka jaunattīstības valstīs galvenā 
uzmanība būtu jāvelta tam, lai nodrošinātu decentralizētu, ilgtspējīgu un izmaksu ziņā 
pieejamu enerģiju īpaši iedzīvotājiem lauku rajonos un trūcīgajiem iedzīvotājiem; mudina 
atbalstīt novatoriskas maksājumu shēmas ar privātā un valsts sektora iesaisti, lai tādējādi 
galalietotājiem nodrošinātu izmaksu ziņā pieņemamu piekļuvi enerģijai;

2. uzsver, ka ilgtspējīgai enerģijai ir viena no galvenajām nozīmēm attīstībā, un vēlreiz 
aicina izveidot speciālu programmu enerģētikas un attīstības jomā, īpašu uzmanību 
pievēršot atjaunojamiem, energoefektīviem, maza mēroga un decentralizētiem 
risinājumiem enerģētikā, kā arī veicināt resursu attīstību un tehnoloģiju nodošanu, lai 
nodrošinātu vietēju līdzdalību; norāda, ka liela apjoma atjaunojamo energoresursu shēmas 
var būt nepieciešamas, lai ilgtspējīgi varētu apmierināt pilsētu centru un rūpniecības, īpaši 
jaunietekmes valstu, pieaugošo enerģijas pieprasījumu; aicina attiecībā uz šādām shēmām 
vienmēr ievērot augstākos sociālos un vides kritērijus;

3. aicina, sadarbojoties ar jaunattīstības valstīm enerģētikas jomā, ņemt vērā galvenos ES 
attīstības mērķus un ievērot demokrātiju un cilvēktiesības attiecībā uz stratēģisku pieeju 
drošai, ilgtspējīgai un konkurētspējīgai elektroapgādei, par prioritāti nosakot jaunattīstības 
valstu iedzīvotāju intereses;

4. uzsver to, cik svarīgi sadarbībā ar trešām valstīm enerģētikas jomā ir nodrošināt 
pārredzamību, demokrātisku kontroli un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību;

5. vērš uzmanību uz sarežģīto saikni starp enerģētiku un pārtikas piegādi un nodrošinājumu, 
jo īpaši attiecībā uz biodegvielu, kas var veicināt negatīvu ietekmi uz sabiedrību un vidi 
jaunattīstības valstīs; uzskata, ka tiesībām uz pārtiku jābūt pārākām par ES atjaunojamās 
enerģijas mērķi attiecībā uz biodegvielu;

6. norāda, ka agrodegvielas izmantošana ir pieaugusi, pārmērīgi paļaujoties uz viena 
kultūrauga liela apjoma rūpnieciskas ražošanas pieaugumu, tādējādi izvēršot 
lauksaimniecības praksi, kas kaitē videi, bioloģiskajai daudzveidībai, augsnes auglībai un 
ūdens pieejamībai; pauž bažas par to, ka, veicinot zemes īpašumtiesību koncentrāciju, 
agrodegvielas izmantošanas pieaugums var izraisīt tādas nelabvēlīgas sekas kā zemes 
tiesību pārkāpumus, piekļuves zaudēšanu dzīvībai svarīgiem dabas resursiem, atmežošanu 
un vides noplicināšanu;

7. pauž bažas par to, ka Atjaunojamo energoresursu direktīvā (RED) trūkst saistošu 
ilgtspējīguma kritēriju biomasas ražošanā; uzskata, ka šajos apstākļos bioenerģija varētu 
nelabvēlīgi ietekmēt klimata pārmaiņu apkarošanu, kā arī kļūt par galveno papildu 
iemeslu zemes piesavināšanās mēģinājumiem, nepietiekamam nodrošinājumam ar pārtiku, 
atmežošanai un mežu degradācijai jaunattīstības valstīs; mudina Komisiju attiecīgi noteikt 
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juridiski saistošus ilgtspējības kritērijus, lai nepieļautu, ka biomasas izmantošana un 
ražošana enerģijas ieguvei nelabvēlīgi ietekmē klimatu, vidi un sabiedrību;

8. aicina ES ieviest tādu politiku ilgtspējīgai biomasas ražošanai un izmantošanai enerģētikā, 
kas apmierina klimata pārmaiņu politikas prasības un ir saskanīga ar Savienības attīstības 
sadarbības politiku.
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