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15. 2. 2011 B7-0128/1 

Pozměňovací návrh  1 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0128/2011 

Eva Joly 
za Výbor pro rozvoj 

Energetická strategie Světové banky pro rozvojové země 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že programy 

konvenční elektrifikace venkova 

financované Světovou bankou byly 

celosvětově neúspěšné, jelikož nemají 

dopad na chudé obyvatelstvo venkova, a že 

nízkouhlíkové technologie nevyžadující 

připojení do sítě mohou být s ohledem na 

jejich decentralizovaný charakter obzvláště 

vhodné k zajišťování dodávek elektřiny ve 

venkovských oblastech; 

C. vzhledem k tomu, že programy 

konvenční elektrifikace venkova 

financované Světovou bankou byly 

celosvětově neúspěšné, jelikož nemají 

dopad na chudé obyvatelstvo venkova, 

a vzhledem k tomu, že udržitelné 

technologie nevyžadující připojení do sítě 

mohou být s ohledem na jejich 

decentralizovaný charakter obzvláště 

vhodné k zajišťování dodávek elektřiny ve 

venkovských oblastech; 

 

Or. en 
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15.2.2011 B7-0128/2 

Pozměňovací návrh  2 

Eva Joly 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0128/2011 

Eva Joly 

za Výbor pro rozvoj 

Energetická strategie Světové banky pro rozvojové země 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá Světovou banku, aby řídila vývoj 

a uplatňování inovativních právních 

předpisů a norem s cílem chránit práva 

společenství a zajistit, aby měla přístup 

k rozvoji energetického odvětví včetně 

nízkouhlíkových technologií a zdrojů 

obnovitelné energie a aby z toho mohla 

v plné míře těžit; 

6. vyzývá Světovou banku, aby řídila vývoj 

a uplatňování inovativních právních 

předpisů a norem s cílem chránit práva 

společenství a zajistit, aby měla přístup 

k rozvoji energetického odvětví co se týče 

energetické účinnosti a zdrojů obnovitelné 

energie a aby z toho mohla v plné míře 

těžit; 

Or. en 
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15.2.2011 B7-0128/3 

Pozměňovací návrh  3 

Eva Joly 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0128/2011 

Eva Joly 

za Výbor pro rozvoj 

Energetická strategie Světové banky pro rozvojové země 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. domnívá se, že nejlepším způsobem, 

jak vyřešit potenciální kompromisy, je 

posoudit bezpečnost dodávek, zdravotní, 

environmentální a hospodářské vlivy na 

místní obyvatele a vývoj a transfer 

technologií potřebných na vnitrostátní 

i místní úrovni s cílem zajistit přístup 

k nízkouhlíkovým technologiím a zdrojům 

obnovitelné energie; 

11. domnívá se, že nejlepším způsobem, 

jak vyřešit potenciální kompromisy, je 

posoudit bezpečnost dodávek, zdravotní, 

environmentální a hospodářské vlivy na 

místní obyvatele a vývoj a transfer 

technologií potřebných na vnitrostátní 

i místní úrovni s cílem zajistit přístup 

k udržitelným technologiím a zdrojům 

obnovitelné energie; 

Or. en 
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15.2.2011 B7-0128/4 

Pozměňovací návrh  4 

Eva Joly 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0128/2011 

Eva Joly 

za Výbor pro rozvoj 

Energetická strategie Světové banky pro rozvojové země 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Světovou banku, aby svou 

energetickou strategii soustředila na 

komercializaci a zvyšování 

konkurenceschopnosti projektů 

zaměřených na nízkouhlíkové technologie 

prostřednictvím inovativního financování 

a institucionálních rozvojových programů 

a podpořila tím nízkouhlíkový rozvoj jako 

reálnou a atraktivní alternativu; 

13. vyzývá Světovou banku, aby svou 

energetickou strategii soustředila na 

komercializaci a zvyšování 

konkurenceschopnosti projektů 

zaměřených na udržitelné technologie 

prostřednictvím inovativního financování 

a institucionálních rozvojových programů 

a podpořila tím propojení energetické 

účinnosti a obnovitelné energie jako 

reálnou a atraktivní alternativu; 

Or. en 

 

 

 


