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Amendamentul  3 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-1227/2016 

Linda McAvan 

în numele Comisiei pentru dezvoltare 

Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. consideră că dezvoltarea eficienței 

energetice și energiei din surse 

regenerabile în țările din Africa și în alte 

țări în curs de dezvoltare depinde, printre 

altele, de progresele înregistrate în 

domeniul finanțării combaterii 

schimbărilor climatice și cel al 

transferului de tehnologie; remarcă, cu 

îngrijorare, că foarte puține resurse 

financiare merg spre adaptarea la 

schimbările climatice, iar banii din partea 

donatorilor vin lent, fiind o sursă 

nefiabilă; evidențiază faptul că justiția 

climatică prin finanțare este esențială 

pentru a respecta angajamentele asumate 

în temeiul Acordului de la Paris; 

Or. en 
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28.11.2016 B8-1227/4 

Amendamentul  4 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-1227/2016 

Linda McAvan 

în numele Comisiei pentru dezvoltare 

Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. recomandă ca organizațiile financiare 

(organizațiile donatoare bilaterale, băncile 

multilaterale de dezvoltare, agențiile de 

creditare a exportului și BEI) să se asigure 

că orice opțiune de construire de baraje 

pentru care este aprobată finanțarea 

respectă orientările Comisiei Mondiale a 

Barajelor; subliniază, în special, că orice 

plan de construire a unui baraj ar trebui 

evaluat în funcție de cinci valori: echitate, 

eficiență, proces decizional participativ, 

durabilitate și responsabilitate; 

11. recomandă ca organizațiile financiare 

(organizațiile donatoare bilaterale, băncile 

multilaterale de dezvoltare, agențiile de 

creditare a exportului și BEI) să se asigure 

că orice opțiune de construire de baraje 

pentru care este aprobată finanțarea 

respectă orientările Comisiei Mondiale a 

Barajelor; subliniază, în special, că orice 

plan de construire a unui baraj ar trebui 

evaluat în funcție de cinci valori: echitate, 

eficiență, proces decizional participativ, 

durabilitate și responsabilitate; în mod 

special, reamintește că, în cazul în care 

proiectele afectează popoarele indigene și 

tribale, aceste procese trebuie să fie 

ghidate de consimțământul lor exprimat 

liber, prealabil și în cunoștință de cauză; 

Or. en 
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28.11.2016 B8-1227/5 

Amendamentul  5 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-1227/2016 

Linda McAvan 

în numele Comisiei pentru dezvoltare 

Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. reamintește că bioenergia este o sursă 

de energie complexă interconectată cu 

agricultura, silvicultura și industria, care 

afectează ecosistemele și biodiversitatea; 

reamintește, în special, că dezvoltarea 

biomasei pentru energie presupune noi 

amenințări, legate, de exemplu, de 

securitatea alimentară, securitatea 

proprietății funciare, defrișări și degradarea 

terenurilor; reamintește că amprenta de apă 

a bioenergiei ar trebui, de asemenea, luată 

în considerare, deoarece multe zone din 

Africa se confruntă deja cu lipsa apei, 

aproximativ o treime din suprafața 

productivă a Africii fiind deja clasificată ca 

regiune aridă; 

12. reamintește că bioenergia este o sursă 

de energie complexă interconectată cu 

agricultura, silvicultura și industria, care 

afectează ecosistemele și biodiversitatea; 

reamintește, în special, că dezvoltarea 

biomasei pentru energie presupune noi 

amenințări, legate, de exemplu, de 

securitatea alimentară, securitatea 

proprietății funciare, defrișări și degradarea 

terenurilor; reamintește că amprenta de apă 

a bioenergiei ar trebui, de asemenea, luată 

în considerare, deoarece multe zone din 

Africa se confruntă deja cu lipsa apei, 

aproximativ o treime din suprafața 

productivă a Africii fiind deja clasificată ca 

regiune aridă; subliniază, prin urmare, 

nevoia de a elabora, atât în UE, cât și în 

țările în curs de dezvoltare, criterii de 

mediu și de sustenabilitate socială stricte 

și obligatorii din punct de vedere juridic 

pentru producția de biomasă, astfel încât 

energia să îndeplinească ODD 7; 

 

Or. en 

 

 


