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Amendamentul  1 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Marina Albiol 

Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Josu Juaristi 

Abaunz, Jean-Luc Mélenchon 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-1227/2016 

Linda McAvan 

în numele Comisiei pentru dezvoltare 

referitoare la accesul la energie în țările în curs de dezvoltare 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât 1,2 miliarde de oameni nu au 

acces la energie electrică și întrucât pentru 

un număr și mai mare de oameni accesul 

de care dispun nu este unul fiabil; întrucât 

jumătate dintre persoanele fără acces la 

energie electrică locuiesc în Africa; 

întrucât numărul lor este în creștere, 

deoarece populația de pe acest continent 

crește într-un ritm mai rapid decât ritmul în 

care este extins accesul la energie; 

B. întrucât sărăcia energetică reprezintă o 

provocare globală, care, potrivit Comisiei 

Europene1, afectează și 11 % din 

populația UE; întrucât 1,2 miliarde de 

oameni nu au acces la energie electrică și 

întrucât pentru un număr și mai mare de 

oameni accesul de care dispun nu este unul 

fiabil; întrucât jumătate dintre persoanele 

fără acces la energie electrică locuiesc în 

Africa; întrucât numărul lor este în 

creștere, deoarece populația de pe acest 

continent crește într-un ritm mai rapid 

decât ritmul în care este extins accesul la 

energie; 

 

1 https://ec.europa.eu/energy/en/news/energy-

poverty-may-affect-nearly-11-eu-population 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Ángela 

Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-1227/2016 

Linda McAvan 

în numele Comisiei pentru dezvoltare 

referitoare la accesul la energie în țările în curs de dezvoltare 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. evidențiază că accesul la energie este 

o politică centrală și strategică pentru 

fiecare stat, dat fiind că este esențial 

pentru a asigura respectarea drepturilor 

omului; solicită, prin urmare, ca țările să-

și salvgardeze dreptul suveran de a-și 

reglementa și conserva spațiul politic 

democratic pentru a combate sărăcia 

energetică și, prin urmare, pentru a 

garanta satisfacerea drepturilor și 

nevoilor de bază ale omului;  

Or. en 

 

 


