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Poprawka 1
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celu zapewnienia do 2030 r. 
powszechnego dostępu do energii w 
komunikacie „Polityka energetyczna UE: 
stosunki z partnerami spoza UE” i uważa, 
że w krajach rozwijających się działania te 
powinny być skoncentrowane na 
zdecentralizowanej, zrównoważonej 
energii po przystępnej cenie dla ubogiej 
ludności;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie celu zapewnienia do 2030 
r. powszechnego dostępu do energii w 
komunikacie „Polityka energetyczna UE: 
stosunki z partnerami spoza UE” i uważa, 
że w krajach rozwijających się działania te 
powinny być skoncentrowane na 
zdecentralizowanej, zrównoważonej 
energii po przystępnej cenie, zwłaszcza dla 
ludności ubogiej i ludności wiejskiej; 
zachęca do wspierania innowacyjnych 
systemów płatności obejmujących 
podmioty publiczne i prywatne, tak aby 
energia była dostępna dla użytkowników 
końcowych w przystępnej cenie;

Or. en

Poprawka 2
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zrównoważona energia to 
kluczowy czynnik stymulacji rozwoju i 
ponownie apeluje o ustanowienie 
specjalnego programu „energii i rozwoju” 
ukierunkowanego głównie na odnawialne, 
efektywne, zakrojone na małą skalę i 
zdecentralizowane rozwiązania 
energetyczne, a także na propagowanie 
budowania potencjału i transferu 
technologii;

2. podkreśla, że zrównoważona energia to 
kluczowy czynnik stymulacji rozwoju i 
ponownie apeluje o ustanowienie 
specjalnego programu „energii i rozwoju” 
ukierunkowanego głównie na 
odnawialne, efektywne, zakrojone na 
małą skalę i zdecentralizowane 
rozwiązania energetyczne, a także na 
propagowanie budowania potencjału i 
transferu technologii, aby zapewnić 
wsparcie lokalnych władz; zauważa, że 
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systemy odnawialnych źródeł energii o 
dużej skali mogą być konieczne do 
pokrycia rosnącego zapotrzebowania na 
energię w ośrodkach miejskich i 
przemyśle zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w 
krajach o gospodarkach wschodzących; 
domaga się, aby systemy te zawsze 
spełniały najwyższe kryteria społeczne i 
środowiskowe;

Or. en

Poprawka 3
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

(5) zwraca uwagę na złożoną relację 
między dostawami energii i żywności a 
kwestiami bezpieczeństwa, szczególnie w 
odniesieniu do biopaliw, które mogą mieć 
negatywny wpływ społeczny i 
środowiskowy na kraje rozwijające się.

(5) zwraca uwagę na złożoną relację 
między dostawami energii i żywności a 
kwestiami bezpieczeństwa, szczególnie w 
odniesieniu do biopaliw, które mogą mieć 
negatywny wpływ społeczny i 
środowiskowy na kraje rozwijające się; 
pierwszeństwo przed celami UE w zakresie 
odnawialnych źródeł energii dotyczącymi 
biopaliw należy się prawu do pożywienia.

Or. en

Poprawka 4
Catherine Grèze, Franziska Keller

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że rozpowszechnienie się 
agropaliw wynikało w znacznej mierze z 
intensyfikacji wielkoskalowych 
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monokultur przemysłowych, co tym 
samym nasiliło praktyki rolnicze, które są 
szkodliwe dla środowiska, różnorodności 
biologicznej, płodności gleby i dostępności 
wody; wyraża zaniepokojenie, że w 
wyniku zachęcania do koncentracji 
własności ziemi rozpowszechnianie się 
agropaliw może mieć poważne skutki w 
kontekście naruszania praw do gruntów, 
utraty dostępu do ważnych zasobów 
naturalnych, wylesiania i degradacji 
środowiska;

Or. en

Poprawka 5
Catherine Grèze, Franziska Keller

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina, że produkcja biomasy do 
celów związanych z energią może stwarzać 
konkurencję dla istniejących obecnie 
terenów rolniczych (pól uprawnych i 
pastwisk), wpływając tym samym na 
dostępność żywności; wskazuje zwłaszcza 
na to, że duże zużycie drewna może 
przyczyniać się do wylesiania, degradacji 
gruntów, a nawet do pustynnienia w 
niektórych regionach;

Or. en

Poprawka 6
Catherine Grèze, Franziska Keller

Projekt opinii
Ustęp 5c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5c. wyraża zaniepokojenie brakiem 
wiążących kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do produkcji 
biomasy w dyrektywie w sprawie 
odnawialnych źródeł energii (RED); 
uważa, że bioenergia może odegrać 
negatywną rolę w zwalczaniu zmiany 
klimatu oraz stać się ważnym dodatkowym 
bodźcem do przejmowania ziemi, 
wylesiania, degradacji lasów, a także 
przyczyną braku bezpieczeństwa żywności 
w krajach rozwijających się; wzywa zatem 
Komisję do opracowania prawnie 
wiążących kryteriów zrównoważonego 
rozwoju, które zapobiegają negatywnym 
skutkom wykorzystywania i produkcji 
biomasy do celów związanych z energią 
dla klimatu, środowiska i społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 7
Birgit Schnieber-Jastram

Projekt opinii
Ustęp 5d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wzywa UE do wdrożenia polityki na 
rzecz zrównoważonej produkcji biomasy i 
wykorzystania jej do celów związanych z 
energią, która spełnia wymagania 
związane ze zmianą klimatu oraz jest 
spójna z unijną polityką współpracy na 
rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 8
Birgit Schnieber-Jastram
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Projekt opinii
Ustęp 5e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. wzywa UE do wspierania w pełnym 
zakresie jej strategii w dziedzinie 
różnorodności biologicznej w celu 
sprostania przyszłym wyzwaniom 
dotyczącym różnorodności biologicznej 
oraz zwiększenia odporności ekosystemów 
wraz z promowaniem zrównoważonej 
produkcji biomasy;

Or. en


