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Изменение  1 

Eva Joly 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0128/2011 

Eva Joly 

от името на комисията по развитие 

Енергийната стратегия на Световната банка за развиващите се страни 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че 

конвенционалните програми за 

електрификация на селските райони, 

финансирани от Световната банка, като 

цяло не успяха да достигнат до бедното 

население в тези райони и като има 

предвид, че независимите технологии с 

ниски равнища на въглеродни емисии 

могат да бъдат особено подходящи за 

предоставянето на електроенергийни 

услуги в селските райони, поради 

децентрализираното си естество, 

В. като има предвид, че 

конвенционалните програми за 

електрификация на селските райони, 

финансирани от Световната банка, като 

цяло не успяха да достигнат до бедното 

население в тези райони и като има 

предвид, че независимите устойчиви 

технологии могат да бъдат особено 

подходящи за предоставянето на 

електроенергийни услуги в селските 

райони, поради децентрализираното си 

естество, 

Or. en 
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Изменение  2 

Eva Joly 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0128/2011 

Eva Joly 

от името на комисията по развитие 

Енергийната стратегия на Световната банка за развиващите се страни 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. призовава Световната банка да поведе 

разработването и прилагането на 

иновативни норми и стандарти, с цел 

защита на правата на общностите и за да 

гарантира, че те имат достъп до 

развитието на енергийния сектор, както 

и ползи от него, включително 

технологиите с ниски равнища на 

въглеродни емисии и възобновяемите 

енергийни източници; 

6. призовава Световната банка да поведе 

разработването и прилагането на 

иновативни норми и стандарти, с цел 

защита на правата на общностите и за да 

гарантира, че те имат достъп до 

развитието на енергийния сектор, както 

и ползи от него, по отношение на 

енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни източници; 

Or. en 
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Изменение  3 

Eva Joly 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0128/2011 

Eva Joly 

от името на комисията по развитие 

Енергийната стратегия на Световната банка за развиващите се страни 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. счита, че най-добрият начин за 

постигането на евентуални компромиси 

е разглеждането на сигурността на 

доставките, въздействието върху 

здравето и околната среда и 

икономическите последици за местните 

общности, както и на развитието и 

трансфера на технологии, необходими 

както на национално, така и на местно 

равнище, с цел да бъде гарантиран 

достъпът до технологии с ниски 

равнища на въглеродни емисии и 

възобновяеми енергийни източници; 

11. счита, че най-добрият начин за 

постигането на евентуални компромиси 

е разглеждането на сигурността на 

доставките, въздействието върху 

здравето и околната среда и 

икономическите последици за местните 

общности, както и на развитието и 

трансфера на технологии, необходими 

както на национално, така и на местно 

равнище, с цел да бъде гарантиран 

достъпът до устойчиви технологии и 

възобновяеми енергийни източници; 

Or. en 
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Изменение  4 

Eva Joly 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0128/2011 

Eva Joly 

от името на комисията по развитие 

Енергийната стратегия на Световната банка за развиващите се страни 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. насърчава Световната банка да 

съсредоточи своята енергийна стратегия 

върху повишаване на търговската 

стойност и конкурентоспособността на 

проектите за технологии с ниски 

равнища на въглеродни емисии 

посредством програми за новаторско 

финансиране и институционално 

развитие, с цел насърчаването на 

развитието с ниски равнища на 

въглеродни емисии като 

жизнеустойчива и атрактивна 

възможност; 

13. насърчава Световната банка да 

съсредоточи своята енергийна стратегия 

върху повишаване на търговската 

стойност и конкурентоспособността на 

проектите за устойчиви технологии 

посредством програми за новаторско 

финансиране и институционално 

развитие, с цел насърчаването на 

комбинация от енергийна 

ефективност и енергия от 

възобновяеми източници като 

жизнеустойчива и атрактивна 

възможност; 

Or. en 

 

 


