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28.11.2016 B8-1227/3 

Alteração  3 

Florent Marcellesi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-1227/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Acesso à energia nos países em desenvolvimento 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Considera que o desenvolvimento da 

eficiência energética e das energias 

renováveis em países africanos e noutros 

países em desenvolvimento depende, entre 

outros fatores, dos progressos realizados 

nos domínios do financiamento da luta 

contra as alterações climáticas e da 

transferência de tecnologias; observa com 

preocupação que estão a ser aplicados 

poucos fundos na adaptação às alterações 

climáticas, ao mesmo tempo que a 

concessão de fundos por doadores é lenta 

e inconstante; enaltece que a justiça 

climática através do financiamento é 

essencial para o cumprimento dos 

compromissos alcançados no Acordo de 

Paris; 

Or. en 
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28.11.2016 B8-1227/4 

Alteração  4 

Florent Marcellesi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-1227/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Acesso à energia nos países em desenvolvimento 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Recomenda que as agências de 

financiamento (agências de ajuda bilateral, 

bancos multilaterais de desenvolvimento, 

agências de crédito à exportação, BEI) se 

assegurem de que qualquer opção de 

barragem cujo financiamento seja 

aprovado respeite as diretrizes da 

Comissão Mundial de Barragens; salienta, 

em particular, que todos os projetos de 

construção de barragens sejam avaliados 

em função de cinco valores: equidade, 

eficiência, natureza participativa do 

processo decisório, sustentabilidade e 

prestação de contas; 

11. Recomenda que as agências de 

financiamento (agências de ajuda bilateral, 

bancos multilaterais de desenvolvimento, 

agências de crédito à exportação, BEI) se 

assegurem de que qualquer opção de 

barragem cujo financiamento seja 

aprovado respeite as diretrizes da 

Comissão Mundial de Barragens; salienta, 

em particular, que todos os projetos de 

construção de barragens sejam avaliados 

em função de cinco valores: equidade, 

eficiência, natureza participativa do 

processo decisório, sustentabilidade e 

prestação de contas; recorda, em 

particular, que, no caso de projetos que 

afetem populações e tribos autóctones, 

todos os processos se têm de basear no seu 

consentimento prévio, livre e esclarecido; 

Or. en 
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28.11.2016 B8-1227/5 

Alteração  5 

Florent Marcellesi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-1227/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Acesso à energia nos países em desenvolvimento 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Relembra que a bioenergia é uma fonte 

energética complexa interligada com a 

agricultura, a floresta e a indústria e que 

afeta os ecossistemas e a biodiversidade; 

observa, em particular, que o 

desenvolvimento da biomassa para fins 

energéticos representa novas ameaças, por 

exemplo, em termos de segurança 

alimentar, segurança dos regimes de 

propriedade, desflorestação e degradação 

dos solos; recorda que também se deve ter 

em conta a pegada hídrica da bioenergia, 

uma vez que muitas zonas de África já são 

afetadas pela escassez de água, e que 

aproximadamente um terço da área 

produtiva de África já está classificado 

como terreno árido; 

12. Relembra que a bioenergia é uma fonte 

energética complexa interligada com a 

agricultura, a floresta e a indústria e que 

afeta os ecossistemas e a biodiversidade; 

observa, em particular, que o 

desenvolvimento da biomassa para fins 

energéticos representa novas ameaças, por 

exemplo, em termos de segurança 

alimentar, segurança dos regimes de 

propriedade, desflorestação e degradação 

dos solos; recorda que também se deve ter 

em conta a pegada hídrica da bioenergia, 

uma vez que muitas zonas de África já são 

afetadas pela escassez de água, e que 

aproximadamente um terço da área 

produtiva de África já está classificado 

como terreno árido; salienta, por 

conseguinte, a necessidade de 

desenvolver, tanto na UE como nos países 

em desenvolvimento, critérios de 

sustentabilidade ambiental e social 

rigorosos e vinculativos para a produção 

de biomassa, para que a energia cumpra 

os ODS 7; 

 

Or. en 

 

 


