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15.2.2011 B7-0128/1 

Alteração  1 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0128/2011 

Eva Joly 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Estratégia Energética do Banco Mundial para os países em desenvolvimento 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que os programas 

convencionais de electrificação rural 

financiados pelo Banco Mundial 

fracassaram globalmente na tarefa de 

atingir os pobres das áreas rurais; 

considerando que as tecnologias com 
baixo teor de carbono não ligadas à rede 
podem ser especialmente adequadas para 

fornecer serviços de electricidade nas áreas 

rurais devido ao seu carácter 

descentralizado, 

C. Considerando que os programas 

convencionais de electrificação rural 

financiados pelo Banco Mundial 

fracassaram globalmente na tarefa de 

atingir os pobres das áreas rurais; 

considerando que as tecnologias 

sustentáveis não ligadas à rede podem ser 

especialmente adequadas para fornecer 

serviços de electricidade nas áreas rurais 

devido ao seu carácter descentralizado, 

Or. en 
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15.2.2011 B7-0128/2 

Alteração  2 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0128/2011 

Eva Joly 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Estratégia Energética do Banco Mundial para os países em desenvolvimento 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Exorta o Banco Mundial a liderar o 

desenvolvimento e a execução de normas e 

padrões inovadores, a fim de proteger os 

direitos das comunidades e assegurar que 

elas recebam os benefícios do 

desenvolvimento do sector energético e do 

acesso a este, incluindo as tecnologias 

com baixo teor de carbono e as fontes de 

energias renováveis; 

6. Exorta o Banco Mundial a liderar o 

desenvolvimento e a execução de normas e 

padrões inovadores, a fim de proteger os 

direitos das comunidades e assegurar que 

elas tenham acesso a e beneficiem do 

desenvolvimento do sector energético no 

que diz respeito à eficiência energética e 

às fontes de energias renováveis; 

Or. en 
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15.2.2011 B7-0128/3 

Alteração  3 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0128/2011 

Eva Joly 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Estratégia Energética do Banco Mundial para os países em desenvolvimento 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Considera que a melhor forma de 

resolver compromissos potenciais consiste 

em promover a segurança do 

abastecimento, os impactos na saúde e no 

ambiente, os impactos económicos nas 

comunidades locais e o desenvolvimento e 

transferência da tecnologia necessária, 

tanto a nível nacional como local, a fim de 

garantir o acesso às tecnologias com baixo 

teor de carbono e às fontes de energias 

renováveis; 

11. Considera que a melhor forma de 

resolver compromissos potenciais consiste 

em promover a segurança do 

abastecimento, os impactos na saúde e no 

ambiente, os impactos económicos nas 

comunidades locais e o desenvolvimento e 

transferência da tecnologia necessária, 

tanto a nível nacional como local, a fim de 

garantir o acesso às tecnologias 

sustentáveis e às fontes de energias 

renováveis; 

Or. en 
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15.2.2011 B7-0128/4 

Alteração  4 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0128/2011 

Eva Joly 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Estratégia Energética do Banco Mundial para os países em desenvolvimento 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Encoraja o Banco Mundial a centrar a 

sua estratégia energética em tornar 

comerciais e competitivos os projectos de 

tecnologias com baixo teor de carbono, 

através de um financiamento inovador e de 

programas de desenvolvimento 

institucional, no intuito de promover o 

desenvolvimento com uma reduzida taxa 

de emissões de carbono como uma opção 

viável e atractiva; 

13. Encoraja o Banco Mundial a centrar a 

sua estratégia energética em tornar 

comerciais e competitivos os projectos de 

tecnologias sustentáveis, através de um 

financiamento inovador e de programas de 

desenvolvimento institucional, no intuito 

de promover a combinação da eficiência 

energética e das energias renováveis como 

uma opção viável e atractiva; 

Or. en 

 

 

 


