
 

AM\1143327RO.docx  PE614.327v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0392/328 

Amendamentul  328 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Prin urmare este oportună 

instituirea unui obiectiv obligatoriu al 

Uniunii privind o pondere de cel puțin 

27 % a energiei din surse regenerabile. 

Statele membre ar trebui să își definească 

propriile contribuții la realizarea acestui 

obiectiv în cadrul planurilor lor 

energetice și climatice naționale integrate, 

prin procesul de guvernanță stabilit în 

Regulamentul [privind guvernanța]. 

(7) Prin urmare este oportună 

instituirea unui obiectiv obligatoriu al 

Uniunii privind o pondere de cel puțin 

35 % a energiei din surse regenerabile, 

care să fie însoțit de obiective naționale 

obligatorii. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Amendamentul  329 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă stabilește un cadru 

comun pentru promovarea energiei din 

surse regenerabile. Ea stabilește un 

obiectiv al Uniunii obligatoriu privind 

ponderea globală a energiei din surse 

regenerabile în cadrul consumului final 

brut de energie în 2030. De asemenea, 

directiva definește norme referitoare 

la sprijinul financiar pentru energia 

electrică produsă din surse regenerabile, 

autoconsumul de energie electrică din surse 

regenerabile și utilizarea energiei din surse 

regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii 

și în cel al transporturilor, la cooperarea 

regională între statele membre și cu țări 

terțe, la garanțiile de origine, la procedurile 

administrative și la informare și formare. 

Prezenta directivă stabilește criteriile de 

durabilitate și de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

pentru biocombustibili, biolichide și 

combustibilii din biomasă . 

Prezenta directivă stabilește un cadru 

comun pentru promovarea energiei din 

surse regenerabile. Ea stabilește un 

obiectiv minim obligatoriu al Uniunii 

privind ponderea globală a energiei din 

surse regenerabile în cadrul consumului 

final brut de energie în 2030. Acest 

obiectiv al Uniunii trebuie să fie atins în 

mod colectiv de către statele membre prin 

intermediul unor obiective naționale 

obligatorii. De asemenea, directiva 

definește norme referitoare la sprijinul 

financiar pentru energia electrică produsă 

din surse regenerabile, la autoconsumul de 

energie electrică din surse regenerabile, la 

comunitățile de energie din surse 

regenerabile și la utilizarea energiei din 

surse regenerabile în sectorul încălzirii și 

răcirii și în cel al transporturilor, la 

cooperarea regională între statele membre 

și cu țări terțe, la garanțiile de origine, la 

procedurile administrative și la informare, 

la formare și la accesul energiei din surse 

regenerabile la rețeaua de energie 

electrică și la infrastructura de încălzire și 

răcire. Prezenta directivă stabilește 

criteriile de durabilitate și de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră 

pentru biocombustibili, biolichide și 

combustibilii din biomasă . 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Amendamentul  330 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obiectivul general obligatoriu al Uniunii 

pentru 2030 

Obiectivul general obligatoriu al Uniunii și 

obiectivele naționale obligatorii pentru 

2030 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Amendamentul  331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre asigură în mod 

colectiv faptul că ponderea energiei din 

surse regenerabile în consumul final brut 

de energie al Uniunii în 2030 este de cel 

puțin 27 %. 

1. Fiecare stat membru se asigură că 

ponderea energiei din surse regenerabile 

calculată în conformitate cu prezenta 

directivă în consumul final brut de energie 

în 2030 este cel puțin egală cu obiectivul 

său național general pentru ponderea 

energiei din surse regenerabile în anul 

respectiv, astfel cum se prevede în anexa I 

partea A coloana a patra a tabelului. 

Aceste obiective naționale obligatorii sunt 

conforme cu obiectivul obligatoriu al 

Uniunii privind o pondere a energiei din 

surse regenerabile de cel puțin 35 % din 

consumul final brut de energie al Uniunii 

în 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Amendamentul  332 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Contribuțiile respective ale statelor 

membre la acest obiectiv general pentru 

2030 se stabilesc și se notifică Comisiei în 

cadrul planurilor energetice și climatice 

naționale integrate ale statelor membre, 

în conformitate cu articolele 3-5 și cu 

articolele 9-11 din Regulamentul [privind 

guvernanța]. 

eliminat 

Or. en 



 

AM\1143327RO.docx  PE614.327v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

11.1.2018 A8-0392/333 

Amendamentul  333 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia sprijină nivelul ridicat de 

ambiție al statelor membre prin intermediul 

unui cadru favorabil care cuprinde o 

utilizare sporită a fondurilor Uniunii, mai 

ales a instrumentelor financiare, în 

special în vederea reducerii costului de 

capital pentru proiectele privind energia 

din surse regenerabile. 

4. Comisia sprijină nivelul ridicat de 

ambiție al statelor membre prin intermediul 

unui cadru favorabil care cuprinde o 

utilizare sporită a fondurilor Uniunii, în 

special în vederea reducerii costului de 

capital pentru proiectele privind energia 

din surse regenerabile. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Amendamentul  334 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 18 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Statele membre urmăresc să 

stimuleze crearea de locuri de muncă de 

calitate în acest sector. În acest scop, 

statele membre dezvoltă, împreună cu 

partenerii sociali, o strategie globală 

pentru formarea și dezvoltarea 

competențelor în sectorul energiei din 

surse regenerabile. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Amendamentul  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 19 – alineatul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

14. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 32 pentru a stabili norme privind 

monitorizarea funcționării sistemului 

instituit prin prezentul articol. 

14. Statele membre evaluează și 

raportează o dată la doi ani cu privire la 

funcționarea sistemelor lor de garanții de 

origine. Aceste rapoarte sunt făcute 

publice și includ o evaluare independentă 

a contribuției lor la dezvoltarea 

consumului de energie din surse 

regenerabile. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 32 pentru a stabili norme privind 

monitorizarea funcționării sistemului 

instituit prin prezentul articol. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/336 

Amendamentul  336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea A 

Textul propus de Comisie 

Obiectivele naționale globale privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final 

brut de energie din 20201 

A. OBIECTIVE NAȚIONALE GLOBALE 

 Ponderea energiei din surse 

regenerabile în consumul final 

brut de energie, 2005 (S2005) 

Obiectivul privind ponderea energiei din 

surse regenerabile în consumul final brut 

de energie, 2020 (S2020) 

Belgia 2,2 % 13 % 

Bulgaria 9,4 % 16 % 

Republica Cehă 6,1 % 13 % 

Danemarca 17,0 % 30 % 

Germania 5,8 % 18 % 

Estonia 18,0 % 25 % 

Irlanda 3,1 % 16 % 

Grecia 6,9 % 18 % 

Spania 8,7 % 20 % 

Franța 10,3 % 23 % 

Croația 12,6%  20 %  

Italia 5,2 % 17 % 

Cipru 2,9 % 13 % 

Letonia 32,6 % 40 % 

Lituania 15,0 % 23 % 

Luxemburg 0,9 % 11 % 

Ungaria 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

Țările de Jos 2,4 % 14 % 

Austria 23,3 % 34 % 

Polonia 7,2 % 15 % 

Portugalia 20,5 % 31 % 

România 17,8 % 24 % 

                                                 
1 În vederea realizării obiectivelor naționale stabilite în prezenta anexă, este evidențiat faptul că 

orientările pentru ajutoarele de stat în favoarea protecției mediului recunosc necesitatea continuă a 

mecanismelor naționale de sprijin pentru promovarea energiei din surse regenerabile. 
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Slovenia 16,0 % 25 % 

Republica 

Slovacă 

6,7 % 14 % 

Finlanda 28,5 % 38 % 

Suedia 39,8 % 49% 

Regatul Unit 1,3 % 15 % 

 

Amendamentul 

Obiectivele naționale globale privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final 

brut de energie din 20301 

A. OBIECTIVE NAȚIONALE GLOBALE 

 Ponderea energiei din surse 

regenerabile în consumul final brut 

de energie, 2005 (S2005) 

Obiectivul privind ponderea energiei 

din surse regenerabile în consumul final 

brut de energie, 2030 (S2030) 

Belgia 2,2 % 26 % 

Bulgaria 9,4 % 29 % 

Republica Cehă 6,1 % 26 % 

Danemarca 17,0 % 45 % 

Germania 5,8 % 34 % 

Estonia 18,0 % 38 % 

Irlanda 3,1 % 33 % 

Grecia 6,9 % 33 % 

Spania 8,7 % 36 % 

Franța 10,3 % 38 % 

Croația  12,6%  34 % 

Italia 5,2 % 32 % 

Cipru 2,9 % 27 % 

Letonia 32,6 % 52 % 

Lituania 15,0 % 38 % 

Luxemburg 0,9 % 24 % 

Ungaria 4,3 % 27 % 

Malta 0,0 % 28 % 

Țările de Jos 2,4 % 29 % 

Austria 23,3 % 48 % 

Polonia 7,2 % 28 % 

Portugalia 20,5 % 46 % 

România 17,8 % 39 % 

Slovenia 16,0 % 38 % 

Republica 

Slovacă 6,7 % 27 % 

Finlanda 28,5 % 50 % 

Suedia 39,8 % 63 % 

Regatul Unit 1,3 % 32 % 

                                                 
1 În vederea realizării obiectivelor naționale stabilite în prezenta anexă, este evidențiat faptul că 

orientările pentru ajutoarele de stat în favoarea protecției mediului recunosc necesitatea continuă a 

mecanismelor naționale de sprijin pentru promovarea energiei din surse regenerabile. 
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