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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar det faktum att målet med global energitillgång före 2030 
inkluderats i meddelandet ”EU:s energipolitik: Samarbete med partner utanför våra 
gränser”, och anser att när det gäller utvecklingsländerna bör detta mål inriktas på 
decentraliserad och hållbar energi till överkomliga priser särskilt för 
landsbygdsbefolkningen och den fattiga befolkningen. Parlamentet uppmuntrar till stöd 
för innovativa betalningssystem med privat och offentligt engagemang för att 
slutanvändarna ska ha tillgång till energi till överkomligt pris.

2. Europaparlamentet betonar att hållbar energi är en avgörande drivkraft för utveckling och 
upprepar sitt krav på ett separat energi- och utvecklingsprogram med särskild inriktning 
på förnybara, energieffektiva, småskaliga och decentraliserade energilösningar och på 
främjandet av kapacitetsutveckling och tekniköverföring för att säkerställa lokalt ägande. 
Parlamentet konstaterar att storskaliga system för förnybar energi kan behövas för att på 
ett hållbart sätt möta den ökande efterfrågan på energi från storstadsområden och 
industrin, särskilt i tillväxtländer, och kräver att dessa system under alla förhållanden ska 
uppfylla högsta sociala och miljömässiga kriterier.

3. Europaparlamentet kräver respekt för EU:s övergripande utvecklingsmål samt för 
demokrati och mänskliga rättigheter vid förhandlingar med utvecklingsländerna om 
energifrågor, som en del av ett strategiskt tillvägagångssätt för att skapa en säker, hållbar 
och konkurrenskraftig energiförsörjning där befolkningen i utvecklingsländerna står 
i centrum.

4. Europaparlamentet betonar vikten av öppenhet, demokratisk tillsyn och civilsamhällets 
delaktighet i förbindelserna med tredjeländer på energiområdet.

5. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten mot det komplexa förhållandet mellan energi-
och livsmedelsförsörjning och säkerhetsutveckling, särskilt med avseende på biobränslen,
som kan ha negativa sociala och miljömässiga konsekvenser för utvecklingsländerna. 
Parlamentet anser att rätten till mat måste ha företräde framför EU:s mål för förnybar 
energi vad gäller biobränslen.

6. Europaparlamentet konstaterar att den ökade användningen av agrobränslen i hög grad 
berott på en ökad storskalig industriell och ensidig odling, vilket har gjort att
jordbruksmetoder som är skadliga för miljön, den biologiska mångfalden, jordens 
bördighet och vattentillgången har brett ut sig. Eftersom man har stött en koncentration av 
markägandet uttrycker parlamentet oro för att den ökade produktionen av agrobränslen
kan få dramatiska konsekvenser i form av kränkningar av markrättigheter, förlorad 
tillgång till livsviktiga naturresurser, avskogning och miljöförstöring.

7. Europaparlamentet uttrycker sin oro över bristen på bindande hållbarhetskriterier för 
produktion av biomassa inom ramen för direktivet om förnybar energi. Parlamentet anser 
att bioenergi under dessa omständigheter skulle kunna ha en negativ effekt på kampen mot 
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klimatförändringar samt bli ännu en stor drivkraft för övertagande av mark, osäker 
livsmedelsförsörjning, avskogning och skogsförstörelse i utvecklingsländerna. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att vederbörligen utveckla juridiskt bindande 
hållbarhetskriterier som förhindrar att klimatet, miljön och de sociala förhållandena 
påverkas negativt till följd av användning och produktion av biomassa för energi.

8. Europaparlamentet uppmanar EU att föra en politik som verkar för hållbar produktion av 
biomassa och dess användning för energiändamål. Denna politik ska uppfylla 
klimatpolitikens krav och även vara i linje med EU:s politik för utvecklingssamarbete.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 27.3.2012
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Slutomröstning: närvarande ledamöter Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Nirj Deva, 
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, 
Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, 
Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf 
Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna 
Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda


