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6.12.2018 A8-0409/49 

Amendamentul  49 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) până la 8 650 000 000 EUR pentru 

obiectivele specifice menționate la 

articolul 3 alineatul (2) litera (b), din care 

până la 10 % pentru facilitarea cooperării 

transfrontaliere în domeniul energiei din 

surse regenerabile 

(b) 7 675 244 000 EUR la prețuri 

constante (8 650 000 000 EUR la prețuri 

curente) pentru obiectivele specifice 

menționate la articolul 3 alineatul (2) 

litera (b), din care cel puțin 15 % pentru 

proiectele transfrontaliere în domeniul 

energiei din surse regenerabile 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/50 

Amendamentul  50 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) acțiuni legate de proiecte de interes 

comun în conformitate cu articolul 14 din 

Regulamentul (UE) nr. 347/2013; 

(a) acțiuni legate de proiecte de interes 

comun în conformitate cu articolul 14 din 

Regulamentul (UE) nr. 347/2013, care se 

încadrează la categoria infrastructurii 

energetice prevăzută în anexa II.I la 

acesta; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Amendamentul  51 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) acțiuni care includ utilizarea 

exclusivă a energiilor regenerabile pe 

bază de hidrogen sau biometan după ce 

au fost clasificate drept eligibile în 

conformitate cu o metodologie elaborată 

de Comisia Europeană. Acestea includ cel 

puțin următoarele elemente: 

 (i) lista adaptărilor tehnice obligatorii 

care urmează să fie puse în aplicare 

 (ii) eficiența minimă și coeficientul 

ciclului de viață care trebuie atins 

 (iii) durabilitatea generală și nivelul de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră care trebuie atins. 

 Comisia adoptă acte delegate, în 

conformitate cu articolul 24, pentru a 

stabili metodologia: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Amendamentul  52 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera bb (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) acțiuni legate de proiectele de 

infrastructură energetică care contribuie 

la îmbunătățirea eficienței energetice în 

cazul în care aceste proiecte au o 

influență asupra fluxurilor energetice 

transfrontaliere, inclusiv prin reacția din 

partea cererii și prin rețelele inteligente; 

 În sectorul energiei, următoarele acțiuni 

nu sunt eligibile pentru primirea de ajutor 

financiar din partea Uniunii în temeiul 

prezentului regulament: 

 (i) acțiuni legate de producția, 

prelucrarea, transportul, distribuția, 

stocarea sau arderea combustibililor 

fosili; 

 (ii) acțiuni legate de proiectele privind 

energia din surse regenerabile și gazele 

decarbonizate care transportă resurse de 

combustibili fosili. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Amendamentul  53 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Orientările sectoriale (orientările 

TEN), precum și listele cu proiecte de 

interes comun din domeniul energiei, sunt 

revizuite în timp util pentru noua 

perioadă de cheltuieli, pentru a fi aliniate 

la obiectivele în materie de energie și 

climă pentru 2030 și la procesele de 

decarbonizare pe termen lung, precum și 

pentru a se integra principiul „eficiența 

energetică pe primul loc” în procesul de 

evaluare a necesităților de investiții, de 

evaluare a proiectelor și de selecție a 

proiectelor.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Amendamentul  54 

Florent Marcellesi 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea I a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Ia Urmărirea schimbărilor climatice 

și imunizarea la schimbările climatice a 

resurselor alocate 

 Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor 

de integrare a aspectelor legate de climă 

prevăzute de prezentul regulament, 

Comisia stabilește un sistem pentru 

urmărirea schimbărilor climatice în ceea 

ce privește resursele alocate și cheltuielile 

efective în funcție de sistemul de markeri 

Rio, făcând diferența între atenuare și 

adaptare și între diferitele sectoare și 

reducerile emisiilor de gaze cu efect de 

seră ale acestora. 

 Imunizarea la schimbările climatice 

depășește tarifele stabilite în prezent 

pentru emisiile de carbon și metodologiile 

privind amprenta de CO2 și cuprinde cel 

puțin următoarele criterii: 

 (a) integrarea principiului „eficiența 

energetică pe primul loc” 

 (b) impactul societal și de mediu pe 

termen lung 

 (c) evaluarea ciclului de viață al 

proiectelor în vederea minimizării 

efectelor negative și a maximizării 

beneficiilor în ceea ce privește atenuarea 
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schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea. În acest scop, se furnizează o 

evaluare pe baza orientărilor care 

urmează să fie dezvoltate de către 

Comisie, utilizând scenariul climatic de 

1,5 grade în cadrul modalităților de 

decarbonizare sectoriale. 

Or. en 

 

 


