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9.12.2015 A8-0341/61 

Amendamentul  61 

Flavio Zanonato 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. invită Comisia și statele membre să se 

asigure că toate propunerile legislative din 

cadrul uniunii energiei fac obiectul 

procedurii legislative ordinare, care 

presupune o implicare totală a 

Parlamentului European și, astfel, 

asigurarea unui control democratic eficient; 

se așteaptă ca viitorul cadru de guvernanță 

post-2020 pentru uniunea energetică să fie 

ambițios, fiabil, transparent, democratic, să 

implice pe deplin Parlamentul și să asigure 

realizarea obiectivelor pentru 2030 privind 

clima și energia, în special prin punerea 

deplină în aplicare, asigurarea respectării și 

actualizarea legislației existente în 

domeniul energiei și al climei; solicită 

Comisiei, fără a aduce atingere altor 

obligații de raportare, să prezinte anual un 

raport privind implementarea uniunii 

energetice, incluzând detalii cu privire la 

punerea în aplicare a legislației în 

domeniul energiei și la progresele realizate 

în vederea atingerii obiectivelor pentru 

2020 și 2030, precum și să elaboreze și să 

actualizeze un set de indicatori-cheie care 

să fie incluși în raport și să permită 

evaluarea progreselor în ceea ce privește 

uniunea energetică; astfel de indicatori ar 

putea include, printre altele, capacitatea de 

interconectare, integrarea pieței, reducerea 

importurilor de energie, nivelul de 

2. invită Comisia și statele membre să se 

asigure că toate propunerile legislative din 

cadrul uniunii energiei fac obiectul 

procedurii legislative ordinare, care 

presupune o implicare totală a 

Parlamentului European și, astfel, 

asigurarea unui control democratic eficient; 

se așteaptă ca viitorul cadru de guvernanță 

post-2020 pentru uniunea energetică să fie 

ambițios, fiabil, transparent, democratic, să 

implice pe deplin Parlamentul și să asigure 

realizarea obiectivelor pentru 2030 privind 

clima și energia, în special prin punerea 

deplină în aplicare, asigurarea respectării și 

actualizarea legislației existente în 

domeniul energiei și al climei; solicită 

Comisiei, fără a aduce atingere altor 

obligații de raportare, să prezinte anual un 

raport privind implementarea uniunii 

energetice, incluzând detalii cu privire la 

punerea în aplicare a legislației în 

domeniul energiei și la progresele realizate 

în vederea atingerii obiectivelor pentru 

2020 și 2030, precum și să elaboreze și să 

actualizeze un set de indicatori-cheie care 

să fie incluși în raport și să permită 

evaluarea progreselor în ceea ce privește 

uniunea energetică; astfel de indicatori ar 

putea include, printre altele, capacitatea de 

interconectare, integrarea pieței, reducerea 

importurilor de energie, nivelul de 
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diversificare, prețurile și costurile pentru 

energie, producerea de energie la nivelul 

comunităților și la nivel local, nivelurile de 

sărăcie și vulnerabilitate energetică; 

diversificare, prețurile și costurile pentru 

energie, producerea de energie la nivelul 

comunităților și la nivel local, nivelurile de 

sărăcie și vulnerabilitate energetică; ia act 

de concluziile Consiliului pentru energie 

din 26 noiembrie 2015 privind sistemul de 

guvernanță al uniunii energetice și invită 

Comisia să prezinte rapid Parlamentului 

și Consiliului o propunere legislativă, 

ținând seama de concluziile Consiliului și 

de opiniile Parlamentului exprimate în 

acest raport; este de acord cu concluziile 

Consiliului, conform cărora planurile 

naționale în materie de energie și climă 

pentru perioada 2021-2030 nu ar trebui 

să fie orientate numai către atingerea 

obiectivelor pentru 2030, ci ar trebui să 

reflecte și perspectiva pe termen lung, mai 

precis obiectivul convenit al UE de 

reducere a emisiilor cu 80 95 % până în 

2050, comparativ cu nivelurile din 1990; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Amendamentul  62 

Flavio Zanonato 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că uniunea energetică 

ar trebui să adopte o abordare 

cuprinzătoare, axată pe dimensiuni precum 

realizarea unei piețe energetice interne pe 

deplin integrate, securitatea aprovizionării, 

utilizarea optimă a resurselor energetice ale 

UE, moderarea cererii de energie, 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în special pe baza surselor de energie 

regenerabile și a unei piețe a carbonului la 

nivelul întregii UE, precum și cercetarea și 

inovarea având drept obiectiv poziția de 

lider în domeniul tehnologiilor energetice; 

subliniază că cetățenii ar trebui să se afle în 

centrul uniunii energetice și că acestora ar 

trebui să li se asigure surse sigure și 

sustenabile de energie, la prețuri accesibile; 

5. subliniază faptul că uniunea energetică 

ar trebui să adopte o abordare 

cuprinzătoare, axată pe dimensiuni precum 

realizarea unei piețe energetice interne pe 

deplin integrate, securitatea aprovizionării, 

utilizarea optimă a resurselor energetice ale 

UE, moderarea cererii de energie, 

decarbonizarea în special pe baza surselor 

de energie regenerabile și a unei piețe a 

carbonului la nivelul întregii UE, precum și 

cercetarea și inovarea având drept obiectiv 

poziția de lider în domeniul tehnologiilor 

energetice; subliniază că cetățenii ar trebui 

să se afle în centrul uniunii energetice și că 

acestora ar trebui să li se asigure surse 

sigure și sustenabile de energie, la prețuri 

accesibile; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Amendamentul  63 

Flavio Zanonato 

în numele Grupului S&D 

Morten Helveg Petersen 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. își reiterează angajamentul față de 

obiectivele în materie de climă și energie 

pentru 2030, și anume reducerea emisiilor 

de gaze cu efect se seră cu 40 %, creșterea 

ponderii energiei din surse regenerabile în 

cadrul mixului energetic european la 27 % 

și sporirea eficienței energetice cu 30 %; 

6. recunoaște obiectivele slabe în materie 

de climă și energie pentru 2030 ale 

Consiliului European, și anume reducerea 

emisiilor de gaze cu efect se seră cu 40 %, 

creșterea ponderii energiei din surse 

regenerabile în cadrul mixului energetic 

european la 27 % și sporirea eficienței 

energetice cu 30 %; reamintește că 

Parlamentul a solicitat în mod repetat 

stabilirea, pentru anul 2030, a unor 

obiective obligatorii în domeniul climei și 

al energiei de cel puțin 40 % în ceea ce 

privește reducerea internă a emisiilor de 

gaze cu efect de seră, de cel puțin 30 % în 

ceea ce privește energia din surse 

regenerabile și de 40 % în ceea ce privește 

eficiența energetică, care are urma să fie 

transpuse în practică prin intermediul 

unor obiective naționale individuale; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Amendamentul  64 

Flavio Zanonato 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia să adopte măsuri 

concrete în vederea reducerii dependenței 

de importurile de energie, să monitorizeze 

gradul de diversificare a importurilor și să 

publice regulat rapoarte intermediare în 

această privință; 

25. invită Comisia să adopte măsuri în 

vederea reducerii dependenței de 

importurile de energie și de combustibilii 

fosili și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

evidențiază rolul important al eficienței 

energetice și al surselor de energie 

regenerabilă ca mijloc principal de 

reducere a dependenței de importuri, 

precum și necesitatea unor obiective 

obligatorii și executorii adecvate; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Amendamentul  65 

Flavio Zanonato 

în numele Grupului S&D 

Morten Helveg Petersen 

în numele Grupului ALDE 

Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 89 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

89. remarcă faptul că, potrivit concluziilor 

Consiliului European din 23 și 

24 octombrie 2014, o țintă indicativă la 

nivelul UE de cel puțin 27 % va 

îmbunătăți eficiența energetică până în 

2030 și că acest procent va fi revizuit până 

în 2020, având în vedere un nivel ambițios 

al UE de 30 %; amintește rezoluțiile 

Parlamentului în acest sens; recunoaște 

angajamentul Comisiei de a ține seama de 

obiectivul de 30 % în momentul revizuirii 

Directivei privind eficiența energetică; 

evidențiază faptul că statele membre au 

nevoie de flexibilitate în ceea ce privește 

măsurile și metodele de realizare a acestui 

obiectiv; subliniază faptul că eficiența 

energetică și energia din surse 

regenerabile vor juca un rol esențial în 

realizarea obiectivului UE pe termen lung 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră într-un mod eficient din punctul de 

vedere al costurilor; reiterează faptul că 

UE trebuie să își păstreze angajamentul 

față de obiectivul necondiționat de 

reducere a emisiilor cu cel puțin 40 % 

89. reamintește rezoluțiile Parlamentului 

European din 5 februarie 2014, 

26 noiembrie 2014 și 15 octombrie 2015, 

în care se solicită adoptarea a trei 

obiective climatice și energetice 

obligatorii pentru 2030, în special 

obiectivul de 40 % privind eficiența 

energetică; subliniază faptul că obiectivul 

UE post-2020 în materie de eficiență 

energetică ar trebui să aibă un caracter 

obligatoriu și să se aplice pe baza unor 

obiective naționale individuale; îndeamnă 

Comisia să dezvolte mai multe scenarii 

privind eficiența energetică pentru 2030, 

inclusiv la nivelul de 40 % stabilit de 

Parlament; îndeamnă Consiliul, care a 

solicitat un obiectiv la nivelul UE de cel 

puțin 27 %, să își revizuiască în sens 

ascendent obiectivul, în concordanță cu 

cel adoptat de Parlament; 
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până în 2030; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Amendamentul  66 

Flavio Zanonato 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 150 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

150. ia act de faptul că îmbunătățirea 

standardelor de performanță a vehiculelor 

și eficientizarea consumului de combustibil 

sunt cruciale atât pentru reducerea 

dependenței de petrol a UE, cât și pentru 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

și, prin urmare, solicită industriei, statelor 

membre și Comisiei să continue și să își 

accelereze eforturile în acest domeniu; 

solicită Comisiei să revizuiască standardele 

privind emisiile de CO2 pentru autoturisme 

și camionete pentru perioada de după 2020; 

constată totuși că soluția pe termen lung 

pentru reducerea emisiilor din sectorul 

transporturilor și a cererii de energie, 

precum și pentru diversificarea 

aprovizionării rezidă în combustibilii 

alternativi, în electrificarea cu energie 

electrică din surse regenerabile și în 

promovarea unor moduri de transport mai 

sustenabile; 

150. ia act de faptul că îmbunătățirea 

standardelor de performanță a vehiculelor 

și eficientizarea consumului de combustibil 

sunt cruciale atât pentru reducerea 

dependenței de petrol a UE, cât și pentru 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

și, prin urmare, solicită industriei, statelor 

membre și Comisiei să continue și să își 

accelereze eforturile în acest domeniu, 

asigurând, date fiind scandalurile recente, 

o testare a emisiilor nu numai precisă, ci, 

de asemenea, care reflectă condițiile reale 

de trafic; solicită Comisiei să revizuiască 

standardele privind emisiile de CO2 pentru 

autoturisme și camionete pentru perioada 

de după 2020; constată totuși că soluția pe 

termen lung pentru reducerea emisiilor din 

sectorul transporturilor și a cererii de 

energie, precum și pentru diversificarea 

aprovizionării rezidă în combustibilii 

alternativi, în electrificarea cu energie 

electrică din surse regenerabile și în 

promovarea unor moduri de transport mai 

sustenabile; 

Or. en 

 

 


