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23.11.2016 B8-1227/1 

Alteração  1 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Marina Albiol 

Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Josu Juaristi 

Abaunz, Jean-Luc Mélenchon 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1227/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

sobre o acesso à energia nos países em desenvolvimento 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que 1,2 mil milhões de 

pessoas não têm acesso à eletricidade e 

que, para um número ainda mais elevado 

de pessoas, esse acesso é instável; que 

metade das pessoas que não têm acesso a 

eletricidade vive em África; que este 

número está a aumentar, uma vez que, 

neste continente, o crescimento da 

população é superior ao ritmo de expansão 

do acesso à energia; 

B. Considerando que a pobreza energética 

constitui um desafio global que, segundo 

a Comissão Europeia1, afeta também 11% 

da população da UE; que 1,2 mil milhões 

de pessoas não têm acesso à eletricidade e 

que, para um número ainda mais elevado 

de pessoas, esse acesso é instável; que 

metade das pessoas que não têm acesso a 

eletricidade vive em África; que este 

número está a aumentar, uma vez que, 

neste continente, o crescimento da 

população é superior ao ritmo de expansão 

do acesso à energia; 

______________________________ 

1 https://ec.europa.eu/energy/en/news/energy-

poverty-may-affect-nearly-11-eu-population 

Or. en 
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Alteração  2 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Ángela 

Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1227/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

sobre o acesso à energia nos países em desenvolvimento 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

   1-A. Destaca o facto de que o acesso à 

energia é uma política chave e estratégica 

para cada Estado, já que é essencial para 

o exercício dos direitos humanos; solicita, 

por conseguinte, que os países 

salvaguardem o direito soberano de 

regulamentarem e preservarem o seu 

espaço político democrático, e, por 

conseguinte, de assegurarem a satisfação 

das necessidades e dos direitos humanos 

básicos;  

Or. en 

 

 


