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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επικροτεί την ενσωμάτωση του στόχου για καθολική πρόσβαση στην ενέργεια έως το 
2030 στην ανακοίνωση με τίτλο «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: σύμπραξη με εταίρους 
πέρα από τα σύνορα μας», και πιστεύει ότι, όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, ο 
στόχος πρέπει να επικεντρώνεται στην αποκεντρωμένη, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή 
ενέργεια για τον φτωχό πληθυσμό·

2. υπογραμμίζει  ότι η βιώσιμη ενέργεια συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και 
απευθύνει εκ νέου έκκληση για ένα ειδικό «πρόγραμμα ενέργειας και ανάπτυξης» το 
οποίο θα εστιάζει σε ανανεώσιμες, ενεργειακά αποδοτικές, μικρής κλίμακας και 
αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης δυναμικού 
και της μεταφοράς τεχνολογίας·

3. καλεί, κατά τη διαπραγμάτευση με αναπτυσσόμενες χώρες για θέματα ενέργειας, να 
επιδεικνύεται σεβασμός προς τους επιτακτικούς στόχους ανάπτυξης της ΕΕ καθώς και 
προς τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο μιας στρατηγικής 
προσέγγισης για ασφαλή, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό, θέτοντας 
στο επίκεντρο το συμφέρον των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

4. τονίζει τη σημασία της διαφάνειας, της δημοκρατικής εποπτείας και της συμμετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών στις σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας·

5. εφιστά την προσοχή στην πολύπλοκη σχέση μεταξύ του ενεργειακού και του 
επισιτιστικού εφοδιασμού αφενός και των εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας 
αφετέρου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα βιοκαύσιμα τα οποία μπορεί να συνεπάγονται 
δυσμενείς κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες·


