
AD\897343NL.doc PE480.892v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie ontwikkelingssamenwerking

2012/2029(INI)

30.3.2012

ADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het energiebeleid van de EU: verbintenissen met partners buiten onze 
grenzen: een strategie voor een continue, duurzame en concurrerende 
energievoorziening
(2012/2029(INI))

Rapporteur: Norbert Neuser



PE480.892v02-00 2/5 AD\897343NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\897343NL.doc 3/5 PE480.892v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is verheugd over de opname van de doelstelling van universele toegang tot energie tegen 
2030 in de mededeling "Het Energiebeleid van de EU: verbintenissen met partners buiten 
onze grenzen", en is van mening dat het aandachtspunt voor ontwikkelingslanden zou 
moeten liggen bij gedecentraliseerde, duurzame en betaalbare energie, met name voor de 
plattelandsbevolking en de arme bevolkingsgroepen; pleit voor ondersteuning van 
innovatieve betalingsregelingen met betrokkenheid van particuliere en publieke partijen, 
teneinde de toegang tot energie voor eindgebruikers betaalbaar te maken;

2. onderstreept dat duurzame energie een stuwende kracht voor ontwikkeling is, en herhaalt 
zijn oproep tot een specifiek "energie- en ontwikkelingsprogramma" met speciale 
aandacht voor hernieuwbare, energie-efficiënte, kleinschalige en gedecentraliseerde 
energieoplossingen en het bevorderen van capaciteitsontwikkeling en 
technologieoverdracht om lokale inbreng te verzekeren; merkt op dat er wellicht 
grootschalige hernieuwbare-energieprojecten nodig zullen zijn om op duurzame wijze te 
kunnen voorzien in de groeiende vraag naar energie van stedelijke centra en de industrie, 
met name in opkomende landen; benadrukt dat dergelijke projecten altijd moeten voldoen 
aan de hoogste sociale en milieucriteria;

3. verlangt dat in de omgang met ontwikkelingslanden in energiekwesties de prioritaire 
ontwikkelingsdoelstellingen van de EU en democratie en mensenrechten te respecteren, 
als onderdeel van een strategische aanpak van een veilige, duurzame en concurrerende 
energievoorziening, waarbij de belangen van de bevolking in de ontwikkelingslanden 
centraal staan;

4. benadrukt het belang van transparantie, democratisch toezicht en maatschappelijke
betrokkenheid in betrekkingen met derde landen op het terrein van energie;

5. vestigt de aandacht op de complexe relatie tussen energie en voedselvoorzienings- en 
veiligheidontwikkelingen, met name ten aanzien van biobrandstoffen die negatieve sociale 
en milieueffecten kunnen hebben op ontwikkelingslanden; is van mening dat het recht op 
voedsel voorrang dient te hebben op de hernieuwbare-energiedoelstellingen van de EU 
voor biobrandstoffen;

6. merkt op dat er ter uitbreiding van het aanbod aan biobrandstoffen en masse is ingezet op 
uitbreiding van grootschalige, industriële monocultuur, waardoor landbouwmethoden die 
schadelijk zijn voor het milieu, de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de 
watervoorziening nog verder ingang hebben gekregen; is bezorgd dat deze opmars van 
biobrandstoffen dramatische gevolgen kan hebben in de zin van schending van 
landrechten, verlies van toegang tot vitale natuurlijke hulpbronnen, ontbossing en 
verslechtering van het milieu, doordat deze de concentratie van grondeigendom in slechts 
enkele handen bevordert;
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7. is bezorgd over het feit dat het kader van de richtlijn hernieuwbare energie (RED) geen 
enkel bindend duurzaamheidscriterium bevat; vreest om die reden dat bio-energie ten 
koste zou kunnen gaan van de bestrijding van de klimaatverandering en een bijkomende 
factor wordt voor massale landjepik, voedselonveiligheid, ontbossing en aantasting van 
bossen in ontwikkelingslanden; roept de Commissie dan ook op om wettelijk bindende 
duurzaamheidscriteria op te stellen om mogelijke negatieve gevolgen voor het klimaat, het 
milieu en de samenleving van het gebruik en de productie van biomassa voor 
energiedoeleinden, te voorkomen;

8. verzoekt de EU een dusdanig beleid te ontwerpen voor de duurzame productie van 
biomassa en het gebruik voor energiedoeleinden dat voldaan wordt aan de vereisten van 
het klimaatbeleid en consistent is met het EU-beleid voor ontwikkelingssamenwerking;
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