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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta začlenenie cieľa všeobecného prístupu k energii do roku 2030 v oznámení 
Energetická politika EÚ: budovanie vzťahov s partnermi za hranicami EÚ, a domnieva sa, 
že pre rozvojové krajiny by sa malo zameriavať na decentralizovanú, udržateľnú a cenovo 
dostupnú energiu najmä pre obyvateľov na vidieku a chudobných obyvateľov; 
povzbudzuje k podpore inovatívnych platobných systémov so súkromnou a verejnou 
účasťou s cieľom urobiť prístup k energiám dostupnejším pre koncových používateľov;

2. zdôrazňuje, že udržateľná energia je kľúčovou hybnou silou rozvoja a opakuje svoju 
výzvu na osobitný program energetiky a rozvoja s osobitným dôrazom na riešenia 
zamerané na obnoviteľné zdroje, energetickú efektívnosť, decentralizovanú energiu 
a riešenia v malom rozsahu a podporu budovania kapacít a transfer technológií s cieľom 
zabezpečiť zodpovednosť za ne na miestnej úrovni; konštatuje, že môžu byť nevyhnutné 
rozsiahle schémy obnoviteľných zdrojov energie s cieľom udržateľným spôsobom 
uspokojovať rastúci dopyt mestských centier a priemyslu po energii, a to najmä v 
rozvíjajúcich sa krajinách; požaduje, aby tieto systémy vždy dodržiavali najvyššie 
sociálne a environmentálne kritériá;

3. vyzýva, pri riešení energetických otázok s rozvojovými krajinami, na dodržiavanie 
prvoradých rozvojových cieľov EÚ a demokracie a ľudských práv, v súvislosti so 
strategickým prístupom k zabezpečeným, udržateľným a konkurencieschopným 
dodávkam energie, pričom stredobodom pozornosti musia byť záujmy obyvateľov 
v rozvojových krajinách;

4. zdôrazňuje význam transparentnosti, demokratického dohľadu a zapojenia občianskej 
spoločnosti do vzťahov s tretími krajinami v oblasti energetiky;

5. upozorňuje na zložité vzťahy medzi dodávkami energie a potravín a vývojom bezpečnosti, 
najmä pokiaľ ide o biopalivá, ktoré môžu mať negatívny sociálny a environmentálny 
vplyv na rozvojové krajiny; domnieva sa, že právo na výživu musí mať prednosť pred 
cieľom EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie pre biopalivá;

6. konštatuje, že pri rozširovaní agropalív sa do veľkej miery počíta s rozširovaním 
rozsiahleho pestovania priemyselných monokultúr, čím sa posilňujú poľnohospodárske 
postupy, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, biodiverzitu, úrodnosť pôdy a 
dostupnosť vodných zdrojov; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v dôsledku 
podporovania koncentrácie vlastníctva pôdy má rozširovanie produkcie agropalív 
dramatické následky, pokiaľ ide o porušovanie pozemkových práv, stratu prístupu k 
životne dôležitým prírodným zdrojom, odlesňovanie a zhoršovanie stavu životného 
prostredia;

7. vyjadruje znepokojenie nad absenciou akýchkoľvek záväzných kritérií udržateľnosti pre 
výrobu biomasy v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov (RED); domnieva sa, že za 
takýchto okolností by bioenergia mohla zohrávať negatívnu úlohu v boji proti zmenám 
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klímy a mohla by sa tiež stať hlavným dodatočným faktorom zaberania pôdy, 
nedostatočnej potravinovej bezpečnosti, odlesňovania a zhoršovania kvality lesov v 
rozvojových krajinách; nalieha preto na Komisiu, aby vypracovala právne záväzné kritériá 
udržateľnosti, ktoré by zabraňovali negatívnym klimatickým, environmentálnym a 
sociálnym dôsledkom, ktoré vyplývajú z využívania a produkcie biomasy na energetické 
účely;

8. vyzýva EÚ, aby zaviedla politiku udržateľnej výroby biomasy a jej využívania na 
energetické účely, ktorá by spĺňala požiadavky politiky v oblasti zmeny klímy a bola by 
v súlade s jej politikou rozvojovej spolupráce;
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