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15.2.2011 B7-0128/1 

Tarkistus  1 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0128/2011 

Eva Joly 

kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta 

Maailmanpankin energiastrategiasta kehitysmaille 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. katsoo, että perinteisillä 

Maailmanpankin rahoittamilla maaseudun 

sähköistämisohjelmilla ei kaiken kaikkiaan 

ole kyetty auttamaan maaseutualueiden 

köyhiä, ja että hajautetun luonteensa 

vuoksi kantaverkkojen ulkopuolinen 

vähähiilinen teknologia voi soveltua 

erityisen hyvin sähköpalvelujen 

tuottamiseen maaseudulla, 

C. katsoo, että perinteisillä 

Maailmanpankin rahoittamilla maaseudun 

sähköistämisohjelmilla ei kaiken kaikkiaan 

ole kyetty auttamaan maaseutualueiden 

köyhiä, ja että hajautetun luonteensa 

vuoksi kantaverkkojen ulkopuolinen 

kestävä teknologia voi soveltua erityisen 

hyvin sähköpalvelujen tuottamiseen 

maaseudulla, 

Or. en 
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15.2.2011 B7-0128/2 

Tarkistus  2 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0128/2011 

Eva Joly 

kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta 

Maailmanpankin energiastrategiasta kehitysmaille 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa Maailmanpankkia johtamaan 

innovatiivisten normien ja standardien 

kehitystyötä ja täytäntöönpanoa yhteisöjen 

oikeuksien suojelemiseksi ja sen 

varmistamiseksi, että ne saavat tietoa ja 

hyötyvät energia-alan kehityksestä, kuten 

vähähiilisen teknologian ja uusiutuvien 

energialähteiden käytöstä; 

6. kehottaa Maailmanpankkia johtamaan 

innovatiivisten normien ja standardien 

kehitystyötä ja täytäntöönpanoa yhteisöjen 

oikeuksien suojelemiseksi ja sen 

varmistamiseksi, että ne saavat tietoa ja 

hyötyvät energia-alan kehityksestä, joka 

koskee energiatehokkuutta ja uusiutuvia 

energialähteitä; 

Or. en 
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15.2.2011 B7-0128/3 

Tarkistus  3 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0128/2011 

Eva Joly 

kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta 

Maailmanpankin energiastrategiasta kehitysmaille 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. katsoo, että paras tapa ratkaista 

mahdolliset ristiriitatilanteet on tarkastella 

toimitusvarmuutta, terveys- ja 

ympäristövaikutuksia sekä taloudellisia 

vaikutuksia paikallisten yhteisöjen kannalta 

sekä sellaisen teknologian kehittämistä ja 

siirtoa, jota tarvitaan niin kansallisella kuin 

paikallisella tasolla, jotta voidaan 

varmistaa mahdollisuudet vähähiilisen 

teknologian ja uusiutuvien energialähteiden 

käyttöön; 

11. katsoo, että paras tapa ratkaista 

mahdolliset ristiriitatilanteet on tarkastella 

toimitusvarmuutta, terveys- ja 

ympäristövaikutuksia sekä taloudellisia 

vaikutuksia paikallisten yhteisöjen kannalta 

sekä sellaisen teknologian kehittämistä ja 

siirtoa, jota tarvitaan niin kansallisella kuin 

paikallisella tasolla, jotta voidaan 

varmistaa mahdollisuudet kestävän 

teknologian ja uusiutuvien energialähteiden 

käyttöön; 

Or. en 
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15.2.2011 B7-0128/4 

Tarkistus  4 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0128/2011 

Eva Joly 

kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta 

Maailmanpankin energiastrategiasta kehitysmaille 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. kannustaa Maailmanpankkia 

keskittymään energiastrategiassaan 

vähähiilistä teknologiaa koskevien 

hankkeiden kaupallistamiseen ja 

kilpailukykyisiksi tekemiseen 

innovatiivista rahoitusta ja 

yhteiskuntarakenteiden kehittämistä 

tukevien ohjelmien avulla, jotta 

vähähiilistä kehitystä edistetään 

kannattavana ja houkuttelevana 

vaihtoehtona; 

13. kannustaa Maailmanpankkia 

keskittymään energiastrategiassaan 

kestävää teknologiaa koskevien 

hankkeiden kaupallistamiseen ja 

kilpailukykyisiksi tekemiseen 

innovatiivista rahoitusta ja 

yhteiskuntarakenteiden kehittämistä 

tukevien ohjelmien avulla, jotta edistetään 

energiatehokkuuden ja uusiutuvien 

energialähteiden yhdistelmää 

kannattavana ja houkuttelevana 

vaihtoehtona; 

Or. en 

 

 


