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ANEXĂ 
 

REZULTATELE VOTURILOR 

Semnificația abrevierilor și simbolurilor 

+ adoptat 

- respins 

↓ caduc 

R retras 

AN (..., …, ...) vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri) 

VE (..., …, ...) vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri) 

div vot pe părți 

vs vot separat 

am amendament 

AC amendament de compromis 

PC partea corespunzătoare 

S amendament supresiv 

= amendamente identice 

§ alineat / punct 

art articol 

cons considerent 

PR propunere de rezoluție 

PRC propunere comună de rezoluție 

SEC vot secret 
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1. Numiri în cadrul Comisiei de anchetă pentru investigarea acuzațiilor de încălcare 

a dreptului UE și de administrare defectuoasă în aplicarea acestuia în legătură cu 

spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală 

 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Aprobare fără vot 

 

 

2. Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (Acordul-cadru) *** 

Recomandare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 501, 30, 45 

 

 

 

3. Protocolul la Acordul euro-mediteranean dintre UE și Liban (extinderea din 2004) 

*** 

Recomandare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 498, 38, 50 

 

 

 

4. Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (aderarea Bulgariei 

și a României) *** 

Recomandare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 498, 33, 54 
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5. Protocolul de modificare a Acordului dintre UE și Monaco referitor la schimbul 

automat de informații privind conturile financiare * 

Raport: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 549, 16, 23 

 

 

6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare cererea EGF/2015/012 

BE/Hainaut Machinery 

Raport: Victor Negrescu (A8-0207/2016) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din numărul 
voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 534, 45, 7 

 

 

7. Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu ***I 

Raport: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Întregul text 42 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 524, 25, 37 

 

Diverse 

Raportul a fost retrimis comisiei competente în cadrul ședinței plenare din 19 ianuarie 2016 [articolul 

61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]. 

Amendamentul 42 înlocuiește amendamentele adoptate în cadrul ședinței în cauză. 
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8. Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și 

pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective *** 

Raport: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Întregul text 65 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 480, 68, 39 

 

Diverse 

Raportul a fost retrimis comisiei competente în cadrul ședinței plenare din 28 aprilie 2015 [articolul 61 

alineatul (2) din Regulamentul de procedură]. 

Amendamentul 65 înlocuiește amendamentele adoptate în cadrul ședinței în cauză. 
 

 

9. Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești 

în materia regimurilor matrimoniale * 

Raport: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1 comisia VE - 256, 322, 8 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 498, 58, 35 
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10. Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești 

în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate * 

Raport: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1 comisia  -  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 490, 68, 34 

 

 

 

11. Masacrele din estul Congo 

Propuneri de rezoluții: B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, 

B8-0808/2016, B8-0809/2016 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0801/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

După § 3 1 GUE/NGL  -  

După § 4 2 GUE/NGL  -  

După § 13 3 GUE/NGL  -  

După § 17 4 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0801/2016  ECR  ↓  

B8-0802/2016  PPE  ↓  

B8-0804/2016  S&D  ↓  

B8-0805/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0807/2016  EFDD  ↓  

B8-0808/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0809/2016  ALDE  ↓  

 

Diverse 

Marian Harkin (grupul ALDE) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție. 
 

 

12. Măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană 

în domeniul educației și formării profesionale (ET2020) 

Raport: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 2 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 45 § text original div   

1 +  

2 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 51 § text original AN + 479, 68, 39 

§ 55 § text original AN + 513, 51, 19 

§ 56 § text original div   

1/AN + 513, 44, 22 

2/AN + 473, 84, 25 

3/AN + 466, 86, 26 

§ 57 § text original AN + 519, 52, 13 

§ 58 § text original div   

1/AN + 534, 24, 25 

2/AN + 475, 94, 13 

§ 59 § text original div   

1/AN + 518, 53, 15 

2/AN + 484, 81, 15 

§ 60 § text original AN + 501, 59, 24 

§ 61 § text original AN + 481, 89, 11 

§ 63 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § text original div   

1/AN + 524, 52, 8 

2/AN + 489, 78, 12 

§ 69 § text original AN + 485, 77, 22 

§ 70 § text original div   

1 +  

2 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 71 § text original div   

1/AN + 467, 90, 27 

2/AN + 427, 124, 26 

§ 72 § text original AN + 432, 94, 53 

§ 73 § text original AN + 472, 96, 14 

§ 74 § text original AN + 502, 55, 23 

§ 76 § text original div   

1/AN + 499, 81, 3 

2/AN + 529, 42, 4 

Considerentul E § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 409, 108, 65 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: §§ 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76 

ECR: §§ 56, 58 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 69, 72, 73 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „atât la nivel european, cât și național” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 7 

Prima parte „salută consolidarea rolului de coordonare al organismelor neoficiale din cadrul 

ET2020, precum și crearea unor circuite de feedback care leagă grupul la nivel înalt, 

grupurile de directori generali și grupurile de lucru;” 

A doua parte „recunoaște rolul organizațiilor societății civile în comunicarea cu părțile interesate 

la nivel local, regional și național și cu cetățenii privind cooperarea europeană în 

domeniul educației și formării profesionale și solicită ca aceștia să fie sprijiniți 

financiar prin intermediul programului Erasmus+ (KA3) și al Fondului social 

european;” 
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§ 45 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „procesul de la Bologna s-a aflat la originea 

unor realizări importante și consideră că” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 56 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în vederea găsirii unei abordări optime pentru 

integrarea rapidă, deplină și sustenabilă” și „a refugiaților și” 

A doua parte „în vederea găsirii unei abordări optime pentru integrarea rapidă, deplină și 

sustenabilă”  

A treia parte „a refugiaților și” 

 
§ 58 

Prima parte „subliniază necesitatea ca ministerele învățământului din statele membre și DG EAC 

a Comisiei să coopereze pentru a asigura accesul egal la învățământ de înaltă 

calitate, adresându-se îndeosebi celor mai defavorizate persoane și celor care provin 

din medii diverse” 

A doua parte „inclusiv migranților sosiți recent, și integrându-i pe toți aceștia într-un mediu de 

învățare pozitiv” 

 
§ 59 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „refugiați și solicitanți de azil” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 67 

Prima parte „solicită statelor membre să depună eforturi pentru dezvoltarea și punerea în aplicare 

rapidă a unor mecanisme pentru o mai bună înțelegere și identificare a calificărilor 

migranților” 

A doua parte „refugiaților și solicitanților de azil, deoarece mulți dintre cei care intră în UE nu au 

documente care să le ateste titlurile de calificare” 

 
§ 70 

Prima parte „subliniază rolul semnificativ al învățării non-formale și informale, precum și al 

participării la activități sportive și de voluntariat, pentru stimularea dezvoltării 

competențelor civice, sociale și interculturale;” 

A doua parte „evidențiază faptul că unele țări au înregistrat progrese semnificative în dezvoltarea 

unor cadre juridice relevante, în timp ce altele întâmpină dificultăți în crearea unor 

strategii cuprinzătoare de validare; subliniază, așadar, nevoia de a dezvolta strategii 

cuprinzătoare care să permită validarea;” 

 
§ 71 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „refugiați și solicitanți de azil” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 76 

Prima parte „subliniază rolul esențial al educației și formării profesionale pentru capacitarea 

femeilor în toate domeniile vieții; subliniază că sunt necesare combaterea 

disparităților de gen și recunoașterea nevoilor specifice ale tinerelor, prin includerea 

perspectivei de gen în ET2020;” 

A doua parte „subliniază că, întrucât egalitatea dintre femei și bărbați reprezintă una din valorile 

fundamentale ale UE, este nevoie ca toate instituțiile de învățământ să sprijine și să 

aplice acest principiu printre elevii și studenții lor, în scopul promovării toleranței, a 

nediscriminării, a cetățeniei active, a coeziunii sociale și a dialogului intercultural;” 
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ENF: 

considerentul E 

Prima parte întrucât educația și formarea au un rol important de jucat în combaterea sărăciei și a 

excluziunii sociale, iar extinderea accesului la învățarea pe tot parcursul vieții poate 

deschide noi posibilități pentru persoanele slab calificate, șomeri, persoanele cu 

nevoi speciale, persoanele vârstnice” 

A doua parte „și migranți” 

 
§ 63 

Prima parte susține ideea înființării de servicii de asistență și a elaborării de orientări pentru 

cadrele didactice, care să le ofere acestora sprijin prompt în abordarea diferitelor 

tipuri de diversitate” 

A doua parte „și în promovarea dialogului intercultural în sala de clasă”  

A treia parte „și, de asemenea, să le ofere îndrumare atunci când au de-a face cu elevi expuși 

riscului de radicalizare” 
 

 

13. Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile 

Raport: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 2 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 3 § text original div   

1/AN + 475, 97, 7 

2 +  

§ 7 § text original vs +  

§ 9 § text original div   

1 +  

2 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 12 § text original vs +  

După § 20 1 peste 76 de 

deputați 

AN + 311, 259, 10 

§ 21 § text original div   

1 +  

2/AN + 302, 270, 7 

§ 23 § text original AN + 454, 84, 40 

§ 24 § text original div   

1 +  

2/AN + 297, 276, 6 

3 +  

4 +  

§ 28 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 305, 273, 3 

4/AN + 305, 261, 7 

§ 30 § text original vs +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2/AN - 184, 277, 117 

§ 34 § text original div   

1 +  

2 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 35 § text original vs +  

§ 39 § text original div   

1 +  

2/VE + 330, 251, 0 

3 +  

§ 41 § text original vs +  

§ 45 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 54 § text original div   

1 +  

2/VE - 279, 300, 0 

§ 55 2 peste 76 de 

deputați 

AN - 280, 280, 12 

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 56 § text original div   

1 +  

2/AN + 307, 262, 4 

3 +  

După § 56 3 peste 76 de 

deputați 

VE + 332, 235, 3 

§ 58 § text original div   

1 +  

2 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 62 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 70 § text original vs +  

§ 76 § text original vs +  

§ 78 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 79 § text original AN + 381, 194, 2 

§ 86 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul D § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul F § text original div   

1 +  

2/VE + 329, 237, 2 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

3 +  

Considerentul M § text original div   

1 +  

2/VE + 304, 258, 2 

3 +  

Considerentul O § text original div   

1 +  

2/VE - 217, 339, 10 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 444, 103, 23 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 3 (prima parte), 23, 24 (a doua parte), 28 (a treia parte), 56 (a doua parte) 

PPE: §§ 21 (a doua parte), 28 (a patra parte), 33 (a doua parte), 79 

GUE/NGL: amendamentele 1, 2 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: §§ 7, 12, 45, 70, 76 

ECR: §§ 21, 30, 34, 35, 41, 76, considerentul M 

ENF: §§ 21, 70 

EFDD: §§ 62, 88 

GUE/NGL: § 12 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 9 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „permițând eliminarea treptată a subvențiilor 

pentru tehnologiile ajunse la maturitate în domeniul surselor regenerabile de 

energie” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 88 

Prima parte „încurajează statele membre și Comisia să promoveze importanța gestionării 

durabile a pădurilor și, prin urmare, rolul extrem de important al biomasei forestiere 

ca una dintre materiile prime regenerabile esențiale pentru ca UE să își realizeze 

obiectivele în materie de energie;” 

A doua parte „atrage atenția asupra creșterii cererii de biomasă forestieră, ceea ce înseamnă că 

gestionarea durabilă a pădurilor, în conformitate cu Strategia UE pentru păduri, ar 

trebui consolidată și promovată într-o măsură mai mare, având în vedere că este 

esențială pentru biodiversitate și pentru funcția ecosistemică a pădurilor, inclusiv de 

absorbție a CO2 din atmosferă; atrage în consecință atenția că este necesară o 

exploatare echilibrată a resurselor cultivate în UE și importate din țări terțe, ținând 

cont de perioada foarte mare de regenerare a lemnului;” 
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ECR: 

§ 39 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(consumatori activi de energie, de exemplu 

gospodării, atât proprietari, cât și chiriași, instituții și întreprinderi mici care 

participă la piața energiei prin producerea de energie din surse regenerabile, fie pe 

cont propriu, fie colectiv, prin cooperative, alte întreprinderi sociale sau agregări)” și 

„care se ocupă cu eliberarea autorizațiilor pentru proiecte;” 

A doua parte „(consumatori activi de energie, de exemplu gospodării, atât proprietari, cât și 

chiriași, instituții și întreprinderi mici care participă la piața energiei prin producerea 

de energie din surse regenerabile, fie pe cont propriu, fie colectiv, prin cooperative, 

alte întreprinderi sociale sau agregări)” 

A treia parte „care se ocupă cu eliberarea autorizațiilor pentru proiecte” 

 
§ 56 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și nu ar trebui să fie penalizați cu impozite sau 

taxe suplimentare” și „își exprimă îngrijorarea cu privire la inițiativele luate de unele 

state membre de a crea obstacole în calea exercitării drepturilor la consumul de 

energie din producție proprie și la producerea de energie din surse proprii”; 

A doua parte „și nu ar trebui să fie penalizați cu impozite sau taxe suplimentare” 

A treia parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la inițiativele luate de unele state membre de a 

crea obstacole în calea exercitării drepturilor la consumul de energie din producție 

proprie și la producerea de energie din surse proprii;” 

 
§ 62 

Prima parte „constată că biomasa este sursa regenerabilă de energie utilizată preponderent pentru 

încălzire în prezent, reprezentând aproximativ 90 % din totalitatea surselor 

regenerabile de energie folosite în acest scop; subliniază că, în Europa Centrală și de 

Est, biomasa joacă un rol esențial în consolidarea securității energetice” 

A doua parte „într-un mod sustenabil;” 

 
§ 69 

Prima parte constată că se înregistrează întârzieri „semnificative în ceea ce privește realizarea 

obiectivului conform căruia, până în 2020, 10 % dintre sursele de energie din 

sectorul transporturilor trebuie să fie surse regenerabile, acest lucru având la bază 

parțial provocările unei strategii privind energia din surse regenerabile bazate pe 

biocarburanți pentru transporturi; reamintește că transportul este singurul sector al 

Uniunii în care emisiile de gaze cu efect de seră au crescut din 1990; subliniază că 

energia din surse regenerabile este esențială pentru realizarea mobilității durabile; 

invită statele membre să își intensifice eforturile depuse pentru a pune în aplicare 

măsuri sustenabile în sectorul transporturilor, printre acestea numărându-se 

reducerea cererii, o trecere modală la moduri mai sustenabile, o mai bună eficiență și 

electrificarea sectorului transporturilor; invită Comisia să creeze un cadru pentru 

promovarea utilizării vehiculelor electrice care funcționează pe baza energiei 

electrice din surse regenerabile și să consolideze cadrul legislativ” 

A doua parte „pentru a oferi perspective de utilizare a biocarburanților foarte eficienți din punctul 

de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră, ținând seama de schimbarea indirectă 

a utilizării terenurilor în perioada după 2020;” 
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§ 78 

Prima parte „subliniază că este necesar transferul modal în sectorul transporturilor pentru a 

integra o reglementare și politici durabile în domeniul mobilității, inclusiv 

intermodalitate, sisteme logistice durabile, gestionarea mobilității și politici urbane 

durabile care să facă trecerea la consumul de energie din surse regenerabile în 

sectorul transporturilor și/sau să reducă la minimum consumul de energie, încurajând 

modele de deplasare mai activă, dezvoltând și punând în aplicare soluții privind 

orașele inteligente și sprijinind ecomobilitatea urbană și urbanismul adaptat; invită 

statele membre și UE să promoveze transferul modal al pasagerilor și al mărfurilor 

de la transportul rutier și aerian la transportul feroviar și maritim;” 

A doua parte „invită Comisia să evalueze potențialul tehnologiei pentru trolee;” 

 
PPE: 

considerentul D 

Prima parte „întrucât, în conformitate cu Acordul de la Paris COP 21, Directiva privind energia 

din surse regenerabile trebuie să fie adaptată în conformitate cu obiectivul stabilit de 

menținere a creșterii temperaturii globale la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale;” 

A doua parte „întrucât o economie bazată în proporție de 100 % pe surse regenerabile de energie 

poate fi realizată doar prin reducerea consumului propriu de energie, prin creșterea 

eficienței energetice și prin dezvoltarea surselor regenerabile de energie;” 

 
§ 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul 

mare de țări (Belgia, Franța, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Spania și Regatul 

Unit) care, potrivit estimărilor Comisiei din 2015 din raportul său privind progresele 

înregistrate în materie de energie din surse regenerabile pentru 2014-2020, ar trebui 

să își consolideze politicile și instrumentele necesare pentru a se asigura că își 

îndeplinesc obiectivele stabilite pentru 2020, în timp ce realizarea acestora nu este 

sigură în cazul Ungariei și al Poloniei;” și „cu mult înainte de termen, printre acestea 

numărându-se Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Croația, Italia, 

Letonia, Lituania, Austria, România, Finlanda și Suedia;” 

A doua parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul mare de țări (Belgia, Franța, 

Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Spania și Regatul Unit) care, potrivit estimărilor 

Comisiei din 2015 din raportul său privind progresele înregistrate în materie de 

energie din surse regenerabile pentru 2014-2020, ar trebui să își consolideze 

politicile și instrumentele necesare pentru a se asigura că își îndeplinesc obiectivele 

stabilite pentru 2020, în timp ce realizarea acestora nu este sigură în cazul Ungariei 

și al Poloniei;” 

A treia parte „cu mult înainte de termen, printre acestea numărându-se Bulgaria, Republica Cehă, 

Danemarca, Estonia, Croația, Italia, Letonia, Lituania, Austria, România, Finlanda și 

Suedia;” 
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§ 21 

Prima parte „subliniază că obiectivele în materie de SRE trebuie să fie stabilite în conformitate 

cu obiectivele în materie de climă convenite de 195 de țări la Paris, în decembrie 

2015; ia act de propunerea Consiliului European privind un obiectiv de cel puțin 

27% de energie obținută din surse regenerabile pentru 2030; reamintește solicitarea 

Parlamentului de a stabili ca obiectiv obligatoriu o cotă de cel puțin 30 % de energie 

obținută din surse regenerabile în consumul de energie, care să se concretizeze prin 

intermediul unor obiective naționale, pentru a asigura necesara securitate juridică și 

a investitorilor; consideră că, având în vedere Acordul COP 21, este de dorit ca 

obiectivele să devină mult mai ambițioase; insistă asupra faptului că, în acest sens, 

obiectivele clare și ambițioase sunt un instrument de îmbunătățire a certitudinii și de 

garantare a poziției de lider pentru UE la nivel global;” 

A doua parte „invită Comisia să prezinte un pachet mai ambițios privind climatul și energia pentru 

2030 care să crească obiectivul UE 2030 privind SRE la cel puțin 30 % și care să fie 

aplicat prin intermediul obiectivelor naționale individuale;” 

 
§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „prin punerea în aplicare a condiționalității în 

fondurile existente (Orizont 2020, fondurile structurale și de coeziune, Fondul 

european pentru investiții strategice), cât și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 54 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care să internalizeze costurile sociale și de 

mediu” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 55 

Prima parte „subliniază că anumiți consumatori au modele de consum rigide și pot fi afectați 

negativ de mecanismele de eficiență sporită bazate pe prețuri;” 

A doua parte „subliniază, în acest sens, importanța politicilor în materie de eficiență energetică în 

statele membre care se concentrează pe consumatorii aflați într-o situație 

vulnerabilă;” 

 
ENF: 

§ 34 

Prima parte „consideră că autoritățile locale și comunitățile locale, gospodăriile și indivizii ar 

trebui să reprezinte coloana vertebrală a tranziției energetice și ar trebui să fie 

susținuți în mod activ pentru a deveni producători și furnizori de energie pe picior de 

egalitate cu alți actori de pe piața energiei;” 

A doua parte „în acest context, solicită o definiție comună mai amplă a conceptului de 

„prosumator” la nivelul UE;” 
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EFDD: 

§ 58 (nouă versiune) 

Prima parte (întregul par. 58): „salută comunicarea Comisiei privind strategia de încălzire și de 

răcire, însă subliniază lipsa de progrese și obiectivele slabe stabilite pentru utilizarea 

surselor regenerabile de energie pentru încălzire și răcire, în special în clădiri; 

„subliniază potențialul major de progrese constante pentru utilizarea resurselor 

regenerabile de energie pentru încălzire și răcire; constată că sectoarele încălzirii și 

răcirii reprezintă jumătate din consumul final de energie din UE și astfel joacă un rol 

esențial în realizarea obiectivelor UE în materie de climă și surse regenerabile de 

energie; recunoaște beneficiile creșterii ponderii energiei din surse regenerabile în 

domeniile încălzirii și răcirii; subliniază importanța unei flexibilități sporite a 

infrastructurii termice și a stocării termice pentru facilitarea integrării surselor 

regenerabile variabile prin stocarea energiei sub formă de căldură, oferind un 

randament excelent al investițiilor și asigurând oportunități pentru consolidarea 

calității locurilor de muncă la nivel local; invită Comisia ca, în pachetul legislativ 

privind energia din surse regenerabile de după 2020, să elimine lacunele în materie 

de reglementare;” 

A doua parte (par. 59 fără prima teză) „reamintește că eforturile depuse în sectoarele încălzirii și 

răcirii au un potențial semnificativ pentru securitatea energetică sporită (având în 

vedere că 61 % din gazele naturale importate în Uniunea Europeană sunt utilizate la 

clădiri, în special în scopul încălzirii), de exemplu prin dezvoltarea rețelelor de 

încălzire/răcire centralizată, care sunt un mijloc eficient de integrare a încălzirii 

durabile în orașe la scară largă, deoarece pot furniza simultan căldura rezultată dintr-

o varietate de surse și nu depind de o sursă anume;” 

 
GUE/NGL: 

Considerentul O 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „din Europa Centrală și de Est;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 45 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(energia hidroelectrică, de exemplu)” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR, PPE: 

considerentul F 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „stabilă, accesibilă” și „acordând o atenție 

specială persoanelor celor mai vulnerabile” 

A doua parte „stabilă, accesibilă” 

A treia parte „acordând o atenție specială persoanelor celor mai vulnerabile” 

 
§ 3 

Prima parte „regretă faptul că raportul Comisiei privind sursele regenerabile de energie nu 

prezintă recomandări specifice fiecărei țări cu scopul ca acestea să-și ajusteze 

politicile și instrumentele pentru a se asigura că își îndeplinesc obiectivele stabilite 

pentru 2020;” 

A doua parte „subliniază că accesul la capital este esențial, dar costurile capitalului în UE 28 sunt 

extrem de diferite, ceea ce a condus la o discrepanță între regiunile Nord-Vest/Est-

Sud; constată că existența unei diversități de politici în materie de promovare a 

energiei din surse regenerabile riscă să adâncească și mai mult decalajul de 

competitivitate dintre țările din UE; subliniază necesitatea de a avea un mecanism 

financiar al UE, care să reducă costurile de investiții cu risc ridicat al proiectelor 

privind energia din surse regenerabile;” 

 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_RO.doc 19 PE 585.416 

§ 24 

Prima parte „subliniază că obiectivele deja convenite pentru 2020 trebuie luate ca referință în 

momentul revizuirii Directivei privind energia din surse regenerabile, astfel încât 

statele membre să nu poată coborî sub nivelul obiectivului național convenit pentru 

2020 după această perioadă; subliniază că obiectivele UE stabilite pentru 2030 

privind energia din surse regenerabile trebuie să fie realizate în mod colectiv;” 

„subliniază că statele membre ar trebui să elaboreze planurile naționale în timp util” 

A doua parte „iar Comisia ar trebui să își consolideze capacitățile de supraveghere” 

A treia parte „inclusiv pentru perioada de după 2020, să beneficieze de instrumente adecvate 

pentru o monitorizare eficientă și periodică și să aibă posibilitatea de a interveni în 

cazul unor măsuri contraproductive;” 

A patra parte „consideră că o astfel de monitorizare va fi posibilă doar dacă Comisia stabilește 

criterii de referință naționale pentru statele membre cu care să poată fi măsurate 

progresele înregistrate în ceea ce privește utilizarea energiei din surse regenerabile;” 

 
§ 28 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor: „permițând, în același timp, o supraveghere și un 

control democratic deplin al politicilor energetice;” „o replicare intensivă a 

actualului sistem de succes” și „de obiective naționale” 

A doua parte „permițând, în același timp, o supraveghere și un control democratic deplin al 

politicilor energetice;” 

A treia parte „o replicare intensivă a actualului sistem de succes” 

A patra parte „de obiective naționale” 

 
PPE, GUE/NGL: 

considerentul M 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „o mai mare democrație energetică pe piețele de 

energie prin” și „de pe o poziție de egalitate cu celelalte părți interesate” 

A doua parte „o mai mare democrație energetică pe piețele de energie prin”  

A treia parte „de pe o poziție de egalitate cu celelalte părți interesate” 

 
Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD: 

§ 86 

Prima parte „subliniază că producția de biocarburanți nu ar trebui să afecteze producția 

alimentară sau să compromită securitatea alimentară;” 

A doua parte „consideră însă că politicile echilibrate pentru promovarea creșterii producției 

europene de culturi de materii prime cum ar fi grâul, porumbul, sfecla de zahăr și 

floarea-soarelui ar putea viza și producția de biocarburanți, ținând seama de 

schimbarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC), într-un mod care ar oferi 

agricultorilor europeni un venit sigur, ar atrage investițiile și ar crea locuri de muncă 

în zonele rurale, ar contribui la atenuarea penuriei cronice de furaje bogate în 

proteine (nemodificate genetic) la nivel european și ar ajuta Europa să devină mai 

puțin dependentă de importurile de combustibili fosili; consideră că, în cazul în care 

există pe piață o supraofertă de produse agricole, producția de biocarburanți și 

bioetanol ar reprezenta un debușeu temporar, care ar menține prețuri de cumpărare 

sustenabile, ar garanta veniturile fermierilor în timpul situațiilor de criză și ar servi 

drept mecanism de stabilitate a pieței; subliniază că este necesar să se încurajeze 

integrarea în producția de bioenergie a terenurilor arabile necultivate care nu sunt 

folosite pentru a produce alimente, în vederea realizării obiectivelor naționale și 

europene în materie de energie din surse regenerabile;” cu excepția cuvintelor: „cum 

ar fi, grâul, porumbul, sfecla de zahăr și floarea-soarelui” și „și bioetanol”  

A treia parte „cum ar fi, grâul, porumbul, sfecla de zahăr și floarea-soarelui”  

A patra parte „și bioetanol” 
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Diverse 

Punctele 58 și 59 au fost comasate într-un singur punct, astfel: 

„salută comunicarea Comisiei privind strategia de încălzire și de răcire, însă subliniază lipsa de 

progrese și obiectivele slabe stabilite pentru utilizarea surselor regenerabile de energie pentru încălzire 

și răcire, în special în clădiri; „subliniază potențialul major de progrese constante pentru utilizarea 

resurselor regenerabile de energie pentru încălzire și răcire; constată că sectoarele încălzirii și răcirii 

reprezintă jumătate din consumul final de energie din UE și astfel joacă un rol esențial în realizarea 

obiectivelor UE în materie de climă și surse regenerabile de energie; recunoaște beneficiile creșterii 

ponderii energiei din surse regenerabile în domeniile încălzirii și răcirii; subliniază importanța unei 

flexibilități sporite a infrastructurii termice și a stocării termice pentru facilitarea integrării surselor 

regenerabile variabile prin stocarea energiei sub formă de căldură, oferind un randament excelent al 

investițiilor și asigurând oportunități pentru consolidarea calității locurilor de muncă la nivel local; 

invită Comisia ca, în pachetul legislativ privind energia din surse regenerabile de după 2020, să 

elimine lacunele în materie de reglementare;” „reamintește că eforturile depuse în sectoarele încălzirii 

și răcirii au un potențial semnificativ pentru securitatea energetică sporită (având în vedere că 61 % 

din gazele naturale importate în Uniunea Europeană sunt utilizate la clădiri, în special în scopul 

încălzirii), de exemplu prin dezvoltarea rețelelor de încălzire/răcire centralizată, care sunt un mijloc 

eficient de integrare a încălzirii durabile în orașe la scară largă, deoarece pot furniza simultan căldura 

rezultată dintr-o varietate de surse și nu depind de o sursă anume;” 
 

 

14. Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică 

Raport: Markus Pieper (A8-0199/2016) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 2 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 8 1 PPE AN - 209, 337, 16 

§ text original div   

1/AN + 316, 241, 4 

2/AN + 277, 244, 8 

§ 11 2 PPE AN - 206, 343, 15 

§ text original div   

1/AN + 462, 92, 9 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2/AN + 293, 247, 8 

§ 13 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 14 § text original div   

1/VE + 306, 254, 4 

2 +  

§ 23 § text original AN + 462, 73, 23 

§ 24 § text original AN + 319, 234, 8 

§ 25 § text original AN + 426, 83, 41 

§ 26 § text original div   

1 +  

2/VE - 243, 299, 5 

3 +  

§ 29 § text original vs/VE - 193, 313, 36 

§ 30 § text original vs +  

§ 31 § text original div   

1 +  

2/VE - 253, 281, 6 

Înainte de § 33, 

subtitlul 

§ text original vs +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2/VE + 281, 249, 5 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

3 +  

4 +  

§ 34 § text original vs +  

§ 36 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 37 § text original vs +  

§ 38 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 39 § text original vs +  

§ 43 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 45 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 50 § text original vs +  

§ 52 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 55 § text original div   

1 +  

2/VE + 307, 191, 7 

§ 56 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 58 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 59 3 GUE/NGL VE - 246, 261, 6 

§ 62 § text original div   

1 +  

2/VE + 306, 219, 4 

§ 63 § text original AN + 294, 226, 4 

§ 66 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 70 § text original div   

1 +  

2 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul F § text original vs/VE + 273, 224, 29 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 253, 193, 46 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 1, 2 

S&D: §§ 8, 11, 23, 63 

ENF: §§ 8 (a doua parte), 11 (a doua parte), 24, 25 

PPE: §§ 8, 11 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: § 29, subtitlul înainte de §§ 33 și 34 

S&D: § 29 

ENF: considerentul F, §§ 23, 30 

PPE: § 63 

EFDD: §§ 37, 38 

GUE/NGL: §§ 29, 39, 50, 58 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 55 

Prima parte „solicită să se asigure efectuarea unor calcule plauzibile în materie de reducere a 

consumului de energie și de eficiență energetică, fără o birocrație inutilă;” 

A doua parte „consideră că Directiva privind eficiența energetică poate avea și rolul de directivă-

cadru în acest context; consideră că în directivele în vigoare (spre exemplu Directiva 

privind clădirile) sau într-o cerință de etichetare combinată (etichetarea eficienței 

energetice, designul ecologic, economia circulară, marcajul CE) ar putea fi incluse o 

serie de măsuri și criterii de eficiență concrete;” 

 
§ 58 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi sectoarele industriale expuse riscului 

relocării emisiilor de dioxid de carbon, IMM-urile și gospodăriile expuse riscului 

sărăciei energetice;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ENF: 

§ 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și pe renunțarea la combustibilii fosili, cât mai 

curând posibil;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 8 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „un obiectiv general obligatoriu corelat cu” și 

„obligatorii” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 38 

Prima parte „așteaptă cu interes viitorul fond de modernizare, care va avea drept obiectiv 

modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice în statele 

membre ale UE cu venituri reduse” 

A doua parte „și solicită Comisiei să propună o structură de guvernanță adecvată, inclusiv detalii 

despre rolurile statelor membre beneficiare, BEI și alte instituții;” 

 
§ 52 

Prima parte „subliniază faptul că eficiența energetică face parte din obiectivele fundamentale ale 

UE și că, din acest motiv, țările europene trebuie încurajate să prevină risipa” 

A doua parte „provocată de consumul din industrie, transporturi și construcții, acestea fiind 

sectoarele principale cu ponderea cea mai mare în consum;” 

 
PPE: 

§ 14 

Prima parte „constată că introducerea treptată și acțiunile timpurii prevăzute la articolul 7 

alineatul (2) nu mai sunt relevante;” 

A doua parte „reamintește că peste jumătate din obiectivul de 20 % stabilit de directivă se așteaptă 

să fie realizat în temeiul articolului 7;” 

 
§ 62 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să își propună un obiectiv ambițios în legătură 

cu economiile de energie și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „constată totuși că orice evaluare a punerii în 

aplicare a DEE poate, în acest stadiu, să ofere doar o imagine parțială, având în 

vedere intrarea sa în vigoare relativ recentă și termenul de transpunere;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 13 

Prima parte „subliniază că, în anumite cazuri, flexibilitatea directivei a permis multor state 

membre să înceapă să ia măsuri de eficiență energetică și consideră că această 

flexibilitate în ceea ce privește măsurile alternative este esențială pentru ca statele 

membre să poată pune în aplicare programele și proiectele în materie de eficiență 

energetică pe viitor;” 

A doua parte „solicită ca lacunele din actuala directivă, care sunt responsabile pentru rezultatele 

suboptime ale acesteia, în special cele de la articolul 7, să fie eliminate, menținând 

totodată o flexibilitate adecvată care să le permită statelor membre să aleagă 

măsurile; constată că studiul EPRS referitor la punerea în aplicare a articolul 7, care 

se bazează pe cifrele notificate de statele membre, ajunge la concluzia că anumite 

măsuri, cum ar fi cele prin care se permite statelor membre să introducă treptat 

măsurile necesare pentru a atinge obiectivul, să ia în considerare acțiunile dintr-o 

etapă incipientă sau să excludă sectorul transporturilor sau cel al comercializării 

certificatelor de emisii (ETS) la calcularea progreselor realizate în raport cu 

obiectivul stabilit au condus, în aproape toate cazurile, la o reducere cu 50 % a 

performanței anuale în materie de eficiență energetică (0,75 %); ia act de faptul că 

autorii studiului au declarat că fiabilitatea analizei depinde de corectitudinea datelor 

furnizate; insistă asupra faptului că măsurile alternative prevăzute la articolul 7 

alineatul (9) trebuie să fie mai bine definite și ușor cuantificabile;” cu excepția 

cuvintelor: „menținând totodată o flexibilitate adecvată care să le permită statelor 

membre să aleagă măsurile;” și „ia act de faptul că autorii studiului au declarat că 

fiabilitatea analizei depinde de corectitudinea datelor furnizate;” 

A treia parte „menținând totodată o flexibilitate adecvată care să le permită statelor membre să 

aleagă măsurile;”  

A patra parte „ia act de faptul că autorii studiului au declarat că fiabilitatea analizei depinde de 

corectitudinea datelor furnizate;” 

 
§ 66 

Prima parte „solicită să se asigure îmbunătățirea coordonării și a schimbului de idei și de bune 

practici între statele membre cu privire la obligațiile de reducere a consumului de 

energie și la planurile legate de clădiri și la cele de renovare (articolele 4, 5, 6 și 7), 

cu scopul de a aplica mai rapid instrumentele noi și existente (scutiri fiscale, 

programe de susținere, modele de contracte și investiții în locuințele sociale); 

consideră că domeniul de aplicare a articolului 5 ar trebui să fie extins, astfel încât să 

acopere toate organismele publice, dacă este posibil; solicită Comisiei să elaboreze 

orientări privind viitoarele planuri naționale, pentru a asigura transparența și 

comparabilitatea;” 

A doua parte „invită statele membre să aibă în vedere posibilitatea de a utiliza scheme de asistență 

inovatoare bazate pe piață;” 
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§ 70 

Prima parte „consideră că extinderea aplicării dispozițiilor privind rolul de exemplu al clădirilor 

organismelor publice la toate nivelurile administrației publice, nu numai la guvernul 

central, va face posibilă valorificarea maximă a potențialului în materie de raport 

cost-eficacitate al clădirilor, deoarece acesta s-a dovedit a fi sectorul cu potențialul 

cel mai ridicat, nu numai cu privire la economiile de energie, ci și la furnizarea unor 

beneficii cu caracter mai general, inclusiv sporirea confortului și a bunăstării; 

consideră, în această privință, că statele membre ar trebui să fie obligate să instituie 

un mecanism intern pentru partajarea între diferitele niveluri ale administrației 

publice a eforturilor depuse în scopul atingerii obiectivului de 3 % în materie de 

renovare” 

A doua parte „ și că posibilitatea de a opta pentru alte măsuri ar trebui menținută, asigurând 

totodată cuantificarea impactului acestora, ca abordare alternativă la alineatele (1) și 

(2);” 

 
ENF, PPE: 

§ 11 

Prima parte „regretă lipsa de ambiție a obiectivului adoptat de către Consiliul European în 2014 

(o îmbunătățire de cel puțin 27 % a eficienței energetice până în 2030), justificată în 

principal printr-o rată de actualizare ridicată și extrem de nerealistă dintr-un studiu 

de impact precedent; reamintește că această rată de scont (17,5 %) este prea ridicată; 

invită Comisia să procedeze la o analiză cost-beneficiu aprofundată, ținând seama de 

beneficiile multiple ale eficienței energetice, și să utilizeze o rată de actualizare 

socială, în conformitate cu propriile orientări privind o mai bună legiferare; solicită 

Comisiei și statelor membre să revizuiască obiectivul de îmbunătățire a eficienței 

energetice cu cel puțin 27 % până în 2030 în contextul Acordului de la Paris privind 

schimbările climatice, cu scopul de a atinge obiectivul de limitare a încălzirii globale 

la o valoare cu mult sub 2 °C și să își continue eforturile de a limita această creștere 

la 1,5 °C, în conformitate cu obiectivul de eficiență energetică adoptat de 

Parlament;” 

A doua parte „solicită Comisiei să stabilească un obiectiv obligatoriu de eficiență energetică de 40 

% pentru 2030, care va reflecta nivelul potențialului eficienței energetice rentabile;” 

 
S&D, GUE/NGL: 

§ 26 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „tehnica de producere combinată de energie 

electrică și energie termică” și „constată că cererea publică și piața reprezintă cei mai 

buni factori motrici pentru aceste proiecte;” 

A doua parte „tehnica de producere combinată de energie electrică și energie termică”  

A treia parte „constată că cererea publică și piața reprezintă cei mai buni factori motrici pentru 

aceste proiecte;” 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 31 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită ca directiva să se concentreze asupra 

unor considerații referitoare la eficiența energetică;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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Verts/ALE, S&D, ENF, EFDD, GUE/NGL: 

§ 33 

Prima parte „remarcă faptul că obligațiile de raportare în materie de energie prevăzute printr-un 

cadru specific sunt esențiale pentru evaluarea progreselor și punerea în aplicare a 

legislației existente în domeniul eficienței energetice; regretă, cu toate acestea, 

obligațiile de raportare excesive în materie de energie, care au fost impuse, printre 

altele, prin reglementarea excesivă a sectorului de către statele membre, și care se 

adresau întreprinderilor, producătorilor de energie, consumatorilor și autorităților 

publice, întrucât acestea limitează potențialul de creștere și inovare; subliniază faptul 

că obligațiile de raportare ar trebui, în măsura posibilului, să fie simplificate, în 

vederea reducerii sarcinilor administrative și a costurilor; critică faptul că datele 

obținute din obligațiile de raportare nu sunt, în multe cazuri, comparabile la nivelul 

UE, din cauza defalcărilor, metodologiilor și standardelor diferite; invită Comisia să 

reducă, inclusiv prin soluții digitale, sarcina administrativă aferentă obligațiilor de 

raportare și să elaboreze mai multe orientări privind comparabilitatea datelor pentru 

a îmbunătăți sistemul de evaluare a datelor; solicită alinierea estimărilor privind 

cererea energetică la potențialul de economii eficiente din punctul de vedere al 

costurilor din sectoarele-cheie și consideră că reducerea birocrației va accelera 

punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică; remarcă faptul că aplicarea 

principiului „eficiența energetică înainte de toate” presupune revizuirea planificării 

energetice și a raportării, precum și îmbunătățirea coerenței politicilor pentru a 

asigura consolidarea reciprocă a acestora” cu excepția următoarelor cuvinte: 

„regretă, cu toate acestea, obligațiile de raportare excesive în materie de energie, 

care au fost impuse, printre altele, prin reglementarea excesivă a sectorului de către 

statele membre, și care se adresau întreprinderilor, producătorilor de energie, 

consumatorilor și autorităților publice, întrucât acestea limitează potențialul de 

creștere și inovare;” 

A doua parte „regretă, cu toate acestea, obligațiile de raportare excesive în materie de energie, 

care au fost impuse, printre altele, prin reglementarea excesivă a sectorului de către 

statele membre, și care se adresau întreprinderilor, producătorilor de energie, 

consumatorilor și autorităților publice, întrucât acestea limitează potențialul de 

creștere și inovare;” 

A treia parte „recunoscând că economisirea energiei este principala și cea mai sigură sursă de 

energie a Europei;” 

A patra parte „constată că eficiența energetică poate fi cea mai bună investiție în „sursa” de 

energie, îmbunătățind accesibilitatea energiei, reducând necesitatea unei 

infrastructuri suplimentare și costisitoare a ofertei și contribuind la soluționarea 

problemei schimbărilor climatice;” 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 36 

Prima parte „subliniază că nu toate riscurile asociate investițiilor în economiile energetice pot fi 

abordate în cadrul sistemului ETS, având în vedere faptul că acesta acoperă doar 45 

% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE; relevă faptul că Directiva privind 

eficiența energetică este interconectată cu alte acte legislative ale UE referitoare la 

energie și are un anumit impact asupra amprentei de carbon și a sistemului ETS 

(prețurile certificatelor); invită Comisia să evalueze aceste interconexiuni și să 

asigure complementaritatea;” 

A doua parte „ia act de faptul că reducerea prețurilor certificatelor ETS reprezintă unul dintre 

factorii care conduc la scăderea atractivității investițiilor în economisirea de energie 

în sectorul industrial;” 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 43 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care, ca urmare a faptului că reprezintă 

elemente fixe pe facturi, pot anula beneficiile economiei de energie din perspectiva 

consumatorilor și pot contribui la sărăcia energetică” și „subliniază că nivelul ridicat 

al prețurilor la energie din UE duce la apariția unor diferențe în materie de prețuri la 

energie între statele membre ale UE și principalii noștri concurenți în multe părți ale 

lumii; relevă faptul că aceste diferențe împiedică competitivitatea industriilor 

europene mari consumatoare de energie;” 

A doua parte „care, ca urmare a faptului că reprezintă elemente fixe pe facturi, pot anula 

beneficiile economiei de energie din perspectiva consumatorilor și pot contribui la 

sărăcia energetică;” 

A treia parte „subliniază că nivelul ridicat al prețurilor la energie din UE duce la apariția unor 

diferențe în materie de prețuri la energie între statele membre ale UE și principalii 

noștri concurenți în multe părți ale lumii;”  

A patra parte „relevă faptul că aceste diferențe împiedică competitivitatea industriilor europene 

mari consumatoare de energie;” 

 
Verts/ALE, EFDD, ENF: 

§ 45 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligațiile de economisire a energiei ar trebui 

să fie compatibile cu dezvoltarea durabilă a surselor de energie regenerabile” și 

„decarbonizat” 

A doua parte „obligațiile de economisire a energiei ar trebui să fie compatibile cu dezvoltarea 

durabilă a surselor de energie regenerabile”  

A treia parte „decarbonizat” 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 47 

Prima parte „invită Comisia să susțină principiul unei „mai bune reglementări”, să reflecteze 

asupra unor mijloace îmbunătățite de asigurare a coordonării între normele legale ale 

UE privind energia și schimbările climatice, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și 

eficacitatea legislativă și să propună măsuri de îmbunătățire a reglementărilor 

actuale; și  

A doua parte „invită Comisia să consolideze metodologiile pentru evaluarea cuprinzătoare și pe 

termen lung a inițiativelor din domeniul eficienței energetice, inclusiv a tuturor 

externalităților principale; solicită să se adopte o perspectivă societală în activitatea 

de prognozare și evaluare a costurilor și beneficiilor globale ale diferitelor niveluri 

de ambiție în materie de eficiență energetică” 

A treia parte „și ca eficiența energetică să fie tratată ca o sursă de energie în sine;” 

 
§ 56 

Prima parte consideră că obiectivele UE privind combaterea schimbărilor climatice și eficiența 

energetică trebuie să se consolideze reciproc și că cerințele obligatorii în materie de 

eficiență energetică sunt esențiale pentru realizarea unui nivel maxim de ambiție și 

de eforturi în statele membre,” cu excepția cuvintelor:  „obligatorii” 

A doua parte „obligatorii” 

A treia parte „fiind necesar, totodată, să se asigure o flexibilitate suficientă pentru ca mixul de 

instrumente să fie adaptat la nivel național;” cu excepția cuvântului: „totodată” 

A patra parte „totodată” 

 


