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Amendamentul 1
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută includerea obiectivului privind 
accesul universal la energie până în 2030 în 
Comunicarea intitulată „Politica energetică 
a UE: angajarea în relații cu parteneri din 
afara frontierelor noastre” și consideră că 
pentru țările în curs de dezvoltare acesta ar 
trebui să se axeze pe energie 
descentralizată, durabilă și accesibilă 
pentru populația săracă;

1. salută includerea obiectivului privind 
accesul universal la energie până în 2030 în 
Comunicarea intitulată „Politica energetică 
a UE: angajarea în relații cu parteneri din 
afara frontierelor noastre” și consideră că 
pentru țările în curs de dezvoltare acesta ar 
trebui să se axeze pe energie 
descentralizată, durabilă și accesibilă, în 
special pentru populațiile sărace și din 
zona rurală; încurajează sprijinul acordat 
schemelor inovatoare de plată cu 
implicare privată și publică în vederea 
unui acces rezonabil la energie pentru 
consumatorii finali;

Or. en

Amendamentul 2
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că energia durabilă este 
motorul esențial al dezvoltării și reiterează 
recomandarea sa cu privire la un program 
specific privind „energia și dezvoltarea” 
axat în special pe soluții energetice 
regenerabile, eficiente din punct de vedere 
al consumului de energie, la scară mică și 
decentralizate și pe promovarea dezvoltării 
capacității și a transferului tehnologic;

2. subliniază faptul că energia durabilă este 
motorul esențial al dezvoltării și reiterează 
recomandarea sa cu privire la un program 
specific privind „energia și dezvoltarea” 
axat în special pe soluții energetice 
regenerabile, eficiente din punct de vedere 
al consumului de energie, la scară mică și 
decentralizate și pe promovarea dezvoltării 
capacității și a transferului tehnologic cu 
scopul de a asigura proprietatea locală;
constată că pot fi necesare scheme de 
energie regenerabilă la scară largă pentru 
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a satisface în mod durabil cererea de 
energie în creștere din centrele urbane și 
industrie, în special din țările emergente; 
solicită ca aceste scheme să respecte 
întotdeauna cele mai ridicate criterii 
sociale și de mediu;

Or. en

Amendamentul 3
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra relației complexe 
dintre aprovizionarea cu energie și cu 
alimente și evoluțiile în materie de 
securitate, în special în ceea ce privește 
biocombustibilii care pot avea un impact 
social și de mediu negativ asupra țărilor în 
curs de dezvoltare.

5. atrage atenția asupra relației complexe 
dintre aprovizionarea cu energie și cu 
alimente și evoluțiile în materie de 
securitate, în special în ceea ce privește 
biocombustibilii care pot avea un impact 
social și de mediu negativ asupra țărilor în 
curs de dezvoltare; dreptul la alimente 
trebuie să aibă o prioritate absolută 
asupra obiectivului UE privind energia 
regenerabilă pentru biocombustibili.

Or. en

Amendamentul 4
Catherine Grèze, Franziska Keller

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că dezvoltarea 
agrocarburanților s-a bazat într-o măsură 
excesiv de mare pe extinderea 
monoculturilor industriale de mari 
dimensiuni, astfel extinzându-se și 
practicile agricole dăunătoare mediului, 



AM\894983RO.doc 5/7 PE483.847v01-00

RO

biodiversității, fertilității solului și 
disponibilității apei; își exprimă 
preocuparea cu privire la faptul că, prin 
încurajarea concentrării proprietății 
asupra terenurilor, dezvoltarea 
agrocarburanților poate avea consecințe 
dramatice legate de încălcarea drepturilor 
privind terenurile, pierderea accesului la 
resursele naturale esențiale, defrișare și 
degradarea mediului;

Or. en

Amendamentul 5
Catherine Grèze, Franziska Keller

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește că producția de biomasă 
în scopuri energetice poate concura cu 
actualele terenuri agricole (terenuri 
arabile și pășuni), afectând, prin urmare, 
disponibilitatea produselor alimentare; în 
special, constată că utilizarea pe scară 
largă a lemnului poate duce la defrișări, 
degradarea terenului și, în anumite 
regiuni, chiar la deșertificare;

Or. en

Amendamentul 6
Catherine Grèze, Franziska Keller

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. își exprimă preocuparea cu privire la 
absența unor criterii de durabilitate 
obligatorii pentru producția de biomasă în 
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cadrul Directivei privind energia din surse 
regenerabile (RED); consideră, în aceste 
circumstanțe, că bioenergia ar putea avea 
un rol negativ în lupta pentru combaterea 
schimbărilor climatice, precum și că 
devine un factor suplimentar semnificativ 
al acaparărilor de teren, al nesiguranței 
alimentare, al defrișărilor și al degradării 
pădurilor în țările în curs de dezvoltare; 
în consecință, îndeamnă Comisia să 
elaboreze criterii de durabilitate 
obligatorii din punct de vedere juridic 
care previn impactul negativ asupra 
climei, mediului și societății al utilizării și 
al producerii biomasei pentru energie;

Or. en

Amendamentul 7
Birgit Schnieber-Jastram

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. solicită UE să elaboreze o politică 
pentru producția durabilă de biomasă și 
pentru utilizarea sa pentru generarea de 
energie, care să respecte cerințele privind 
schimbările climatice și care să fie, de 
asemenea, coerentă cu politica sa de 
cooperare pentru dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 8
Birgit Schnieber-Jastram

Proiect de aviz
Punctul 5e (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5e. invită UE să sprijine pe deplin 
strategia sa privind biodiversitatea 2020, 
pentru a contracara provocările viitoare 
la adresa biodiversității și pentru a 
permite imunizarea ecosistemelor, 
promovând totodată o producție 
sustenabilă de biomasă;

Or. en


