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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja vključitev cilja splošnega dostopa do energije do leta 2030 v sporočilo 
„Energetska politika EU: povezovanje s partnerji zunaj naših meja“ in meni, da se je treba 
pri tem, kar zadeva države v razvoju, osredotočiti na decentralizirano, trajnostno in 
cenovno dostopno energijo, zlasti za podeželsko in revno prebivalstvo; spodbuja podporo 
inovativnim plačilnim shemam z zasebno in javno udeležbo, da bo dostop do energije za 
končne uporabnike cenovno dosegljiv;

2. poudarja, da je trajnostna energija ključno gonilo razvoja, ter ponovno poziva k 
oblikovanju posebnega energetskega in razvojnega programa, katerega poudarek bo zlasti 
na energetsko učinkovitih in decentraliziranih energetskih rešitvah majhnega obsega, 
temelječih na obnovljivih virih, ter na spodbujanju razvoja zmogljivosti in prenosa 
tehnologije, da se zagotovi lokalno lastništvo; ugotavlja, da bodo za trajnostno izpolnitev 
vse večjega povpraševanja po energiji v mestnih središčih in industriji, zlasti v državah v 
vzponu, morda potrebne obsežne sheme na osnovi energije iz obnovljivih virov; poziva, 
naj se pri teh shemah vedno spoštujejo najvišja socialna in okoljska merila;

3. poziva, naj se pri obravnavanju energetskih vprašanj v državah v razvoju upoštevajo 
glavni razvojni cilji EU ter demokracija in človekove pravice v okviru strateškega pristopa 
k zanesljivi, trajnostni in konkurenčni oskrbi z energijo, pri čemer morajo biti v središču 
interesi prebivalcev v državah v razvoju;

4. poudarja pomen preglednosti, demokratičnega nadzora in udeležbe civilne družbe v 
odnosih s tretjimi državami na področju energije;

5. opozarja na zapleteno razmerje med oskrbo z energijo in hrano ter dogajanjem na 
področju zanesljivosti, zlasti v zvezi z biogorivi, ki utegnejo imeti negativen socialni in 
okoljski vpliv na države v razvoju; je prepričan, da mora imeti pravica do hrane prednost 
pred ciljem EU v zvezi z energijo iz obnovljivih virov za biogoriva;

6. ugotavlja, da je širjenje proizvodnje biogoriv preveč odvisno od širjenja obsežnih 
industrijsko obdelanih monokultur in s tem kmetijskih praks, ki škodujejo okolju, biotski 
raznovrstnosti, rodovitnosti tal in razpoložljivosti vode; je zaskrbljen, da utegne imeti 
širjenje proizvodnje biogoriv zaradi spodbujanja koncentriranega lastništva zemljišč hude 
posledice, saj prihaja do kršitev zemljiških pravic, izgublja se dostop do življenjsko 
pomembnih naravnih virov, krčijo se gozdovi in slabša okolje;

7. je zaskrbljen, ker direktiva o obnovljivih virih energije ne vsebuje zavezujočih trajnostnih 
meril za proizvodnjo biomase; v teh okoliščinah meni, da bi lahko imela bioenergija 
negativno vlogo pri boju proti podnebnim spremembam ter postala pomembno dodatno 
gonilo za prisvajanje zemlje, negotovo preskrbo s hrano ter krčenje in propadanje gozdov 
v državah v razvoju; poziva Komisijo, naj zato pripravi pravno zavezujoča merila 
trajnosti, ki bodo preprečevala negativne podnebne, okoljske in socialne učinke zaradi 
uporabe in proizvodnje biomase za energijo;
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8. poziva EU, naj uvede politiko za trajnostno proizvodnjo biomase in njeno uporabo za 
energijo, ki bo izpolnjevala zahteve glede podnebnih sprememb ter bo tudi v skladu s 
politiko razvojnega sodelovanja EU.
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