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Amendamentul 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Lipsa siguranței în sectorul 
energetic, în special în ceea ce privește 
aprovizionarea cu gaze naturale, are un 
impact negativ din ce în ce mai profund 
asupra dezvoltării financiare și economice 
a statelor membre.

Or. en

Amendamentul 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Stadiul actual de dezvoltare al rețelei 
intracomunitare de conducte de gaz nu 
permite aprovizionarea corectă și 
adecvată a tuturor statelor membre.

Or. en
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Amendamentul 3
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Nevoia de o piață energetică internă 
funcțională și bine conectată, împreună 
cu un cadru de reglementare stabil și 
transparent, este una dintre cerințele 
pentru furnizarea și utilizarea eficientă a 
energiei.

Or. en

Amendamentul 4
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Investițiile în infrastructura 
energetică sunt impulsionate, în 
principiu, de mecanismele pieței, iar 
întreprinderile sunt responsabile în 
general și prioritar pentru dezvoltarea 
infrastructurii.

Or. en

Amendamentul 5
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Există o necesitate unică, 
excepțională și temporară de a stabiliza 
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economia.

Or. en

Amendamentul 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În același timp, este clar că forța și 
viabilitatea pe termen lung a economiei 
europene depinde de remodelarea acesteia 
astfel încât să facă față necesităților de 
securitate energetică și de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Preocupările crescânde legate de siguranța 
aprovizionării cu gaze întăresc această 
concluzie.

(2) În același timp, este clar că forța și 
viabilitatea pe termen lung a economiei 
europene depinde de remodelarea acesteia 
astfel încât să facă față necesităților de 
securitate energetică, de creștere a 
eficienței energetice și de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Preocupările crescânde legate de siguranța 
aprovizionării cu gaze întăresc această 
concluzie.

Or. en

Justificare

Promovarea eficienței energetice este de o importanță vitală dacă UE dorește să-și atingă 
obiectivul de 20-20-20 și să respecte obligațiile sale internaționale în domeniu. Din acest 
motiv este absolut necesar să se sublinieze importanța acestui fapt prin menționarea sa 
explicită în prezentul raport.

Amendamentul 7
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Subliniază că investițiile în 
infrastructura energetică sunt 
impulsionate în principal de mecanismele 
pieței, iar responsabilitatea principală 
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pentru proiectele de infrastructură 
aparține, astfel, întreprinderilor.  Prin 
urmare, statele membre și Uniunea 
Europeană ar trebui să ia măsuri pentru a 
furniza un cadru mai bun pentru 
realizarea de investiții în infrastructură de 
către întreprinderi. Acesta ar trebui să 
includă cadre juridice și de reglementare 
transparente, una dintre condițiile 
preliminare pentru utilizarea eficientă a 
energiei și a surselor de aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O parte importantă din planul de 
redresare este propunerea de creștere a 
cheltuielilor Comunității în anumite 
sectoare strategice, răspunzând la lipsa de 
încredere a investitorilor și contribuind la 
deschiderea căii către o economie mai 
puternică în viitor. Consiliul European a 
solicitat Comisiei să prezinte o listă de 
proiecte concrete, ținând seama de 
asigurarea unui echilibru geografic 
adecvat, pentru a consolida investițiile 
pentru dezvoltarea , îndeosebi, a 
proiectelor de infrastructură.

(4) O parte importantă din planul de 
redresare este propunerea de creștere a 
cheltuielilor Comunității în anumite 
sectoare strategice, răspunzând la lipsa de 
încredere a investitorilor și contribuind la 
deschiderea căii către o economie mai 
puternică în viitor. Consiliul European a 
solicitat Comisiei să prezinte o listă de 
proiecte concrete, ținând seama de 
asigurarea unui echilibru geografic 
adecvat, pentru a consolida investițiile 
pentru dezvoltarea , îndeosebi, a 
proiectelor de infrastructură, inclusiv în 
ceea ce privește energia regenerabilă și 
investițiile din domeniul eficienței 
energetice, în special în orașe și clădiri.

Or. en
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Amendamentul 9
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O parte importantă din planul de 
redresare este propunerea de creștere a 
cheltuielilor Comunității în anumite 
sectoare strategice, răspunzând la lipsa de 
încredere a investitorilor și contribuind la 
deschiderea căii către o economie mai 
puternică în viitor. Consiliul European a 
solicitat Comisiei să prezinte o listă de 
proiecte concrete, ținând seama de 
asigurarea unui echilibru geografic 
adecvat, pentru a consolida investițiile 
pentru dezvoltarea , îndeosebi, a 
proiectelor de infrastructură.

(4) O parte importantă din planul de 
redresare este propunerea de a crește 
cheltuielile Comunității în anumite 
sectoare strategice, răspunzând la lipsa de 
încredere a investitorilor și contribuind la 
deschiderea căii către o economie mai 
puternică în viitor, recunoscând 
necesitatea unică, excepțională și 
temporară de a stabiliza economia. 
Consiliul European a solicitat Comisiei să 
prezinte o listă de proiecte concrete, ținând 
seama de asigurarea unui echilibru 
geografic adecvat, pentru a consolida 
investițiile pentru dezvoltarea , îndeosebi, a 
proiectelor de infrastructură.

Or. en

Amendamentul 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este deosebit de important să se 
finanțeze măsuri care să soluționeze rapid 
atât criza economică, cât și necesitățile 
energetice urgente ale Comunității.

(5) Este deosebit de important să se 
finanțeze măsuri care să soluționeze rapid 
atât criza economică, cât și necesitățile 
energetice urgente ale Comunității, 
adoptând o abordare echilibrată pentru a 
garanta paritatea regională.

Or. en
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Amendamentul 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a avea un impact imediat 
asupra crizei economice, este de 
asemenea necesar să se îmbunătățească 
eficiența și valoarea ajutorului financiar 
comunitar printr-o mai bună coordonare 
și o cooperare efectivă cu operațiunile 
Băncii Europene de Investiții, ale 
Fondului European de investiții și ale 
instituțiilor financiare naționale publice 
care sunt capabile să gestioneze programe 
la nivel comunitar.

Or. en

Amendamentul 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Întrucât actuala criză economică, 
financiară și energetică a demonstrat 
fragilitatea alegerilor noastre în materie 
de eenergie; existența mai multor măsuri 
de stimulare a investițiilor în domeniul 
eficienței energetice ar putea ajuta la 
consolidarea economiei și la crearea unor 
noi locuri de muncă

Or. en

Justificare

 Necesitatea de a garanta siguranța aprovizionării cu energie este un motiv în plus pentru a 
recurge la eficiența energetică, dat fiind că aceasta reduce la minimum nevoia efectivă de 
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energie și permite dezvoltarea unor forme alternative.

Amendamentul 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Pentru a garanta că fondurile 
acordate în temeiul Programului 
energetic european pentru redresare 
(PEER) vor avea un efect de pârghie 
maxim, acestea nu ar trebui să se 
restrângă la subvenții directe ci ar trebui 
să fie canalizate în principal prin 
instrumente de finanțare inovatoare, cum 
ar fi sistemele de garantare a 
împrumutului, mecanismele de împărțire 
a riscului, mecanismele de participare la 
capitalurile proprii, fondurile revolving și 
fondurile cu rata dobânzii redusă. 
Comisia Europeană ar trebui să 
încredințeze Băncii Europene de Investiții 
(BEI), Fondului European de Investiții 
(FEI) și altor instituții financiare publice 
cu experiență în domeniu, cum ar fi KfW 
din Germania sau Caisse de Credits din 
Franța, sarcina de a dezvolta instrumente 
de acest tip.  Pentru a garanta că 
Parlamentul European, în calitate de 
autoritate bugetară, deține controlul 
efectiv al cheltuielilor realizate în cadrul 
acestor instrumente, Comisia Europeană 
ar trebui să prezinte lunar un raport 
Parlamentului European și Consiliului 
privind punerea în aplicare a programului 
și, la cererea Parlamentului sau a 
Consiliului, ar trebui să fie obligat și să 
furnizeze informații detaliate privind 
utilizarea asistenței PEER, inclusiv a 
instrumentelor de finanțare inovatoare, 
precum și privind punerea în aplicare a 
fiecărui proiect, inclusiv în stadiul de 
dezvoltare, și ar trebui să prezinte și cifre 
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concrete, în special în ceea ce privește 
programarea financiară.

Or. en

Amendamentul 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a avea un impact tangibil și 
substanțial, această investiție ar trebui să se 
concentreze asupra unui număr restrâns de 
sectoare. Acestea ar trebui să fie sectoarele 
în care:

(6) Pentru a avea un impact tangibil și 
substanțial, această investiție ar trebui să se 
concentreze asupra unui număr restrâns de 
sectoare. Acestea ar trebui să fie sectoarele 
în care:

(a) acțiunea va avea o contribuție marcantă 
la obiectivele de securitate a aprovizionării 
cu energie și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră;

(a) acțiunea va avea o contribuție marcantă 
la obiectivele de securitate a aprovizionării 
cu energie, la eficiența energetică și la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră;

(b) există proiecte mari, mature, care pot 
face uz în mod eficient și eficace de sume 
importante din asistență financiară și pot 
atrage sume importante pentru investiții din 
alte surse, inclusiv de la Banca Europeană 
de Investiții; și

(b) există proiecte mari, mature, care pot 
face uz în mod eficient și eficace de sume 
importante din asistență financiară și pot 
atrage sume importante pentru investiții din 
alte surse, inclusiv de la Banca Europeană 
de Investiții; și

(c) acțiunea la nivel european poate oferi 
valoare adăugată. 

(c) acțiunea la nivel european poate oferi 
valoare adăugată. 

Sectoarele interconexiunilor de gaze și de 
energie electrică, energiei eoliene offshore 
și captării și stocării carbonului pot 
îndeplini aceste criterii.

Sectoarele interconexiunilor de gaze și de 
energie electrică, energiei eoliene offshore 
și a altor surse regenerabile, acțiunile de 
asigurare a eficienței energetice și 
captarea și stocarea carbonului pot 
îndeplini aceste criterii.

Or. en

Justificare

Eficiența energetică face parte din obiectivul 20-20-20 stabilit de Uniunea Europeană. Este 
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de importanță vitală să se sprijine acțiunile ferme orientate spre atingerea acestuia, dat fiind 
că aceasta va deschide o cale rapidă și sigură pentru reducerea emisiilor de CO2, pentru 
consolidarea siguranței energetice și pentru oferirea unor noi și valoroase locuri de muncă, 
vitale pentru redresarea economică. De asemenea, este nevoie din același motiv să se 
promoveze toate formele de energie regenerabilă, nu doar energia eoliană offshore.

Amendamentul 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a avea un impact tangibil și 
substanțial, această investiție ar trebui să se 
concentreze asupra unui număr restrâns de 
sectoare. Acestea ar trebui să fie sectoarele 
în care:

(6) Pentru a avea un impact tangibil și 
substanțial, această investiție ar trebui să se 
concentreze asupra unui număr restrâns de 
sectoare. Acestea ar trebui să fie sectoarele 
în care:

(a) acțiunea va avea o contribuție marcantă 
la obiectivele de securitate a aprovizionării 
cu energie și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră;

(a) acțiunea va avea o contribuție marcantă 
la obiectivele de securitate a aprovizionării 
cu energie și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră;

(b) există proiecte mari, mature, care pot 
face uz în mod eficient și eficace de sume 
importante din asistență financiară și pot 
atrage sume importante pentru investiții din 
alte surse, inclusiv de la Banca Europeană 
de Investiții; și

(b) există proiecte mari, mature, care pot 
face uz în mod eficient și eficace de sume 
importante din asistență financiară și pot 
atrage sume importante pentru investiții din 
alte surse, inclusiv de la Banca Europeană 
de Investiții;

(ba) proiectele pe termen lung sunt 
planificate să înceapă înainte de sfârșitul 
anului 2010; și

(c) acțiunea la nivel european poate oferi 
valoare adăugată.

(c) acțiunea la nivel european poate oferi 
valoare adăugată.

Sectoarele interconexiunilor de gaze și de 
energie electrică, energiei eoliene 
offshore și captării și stocării carbonului 
pot îndeplini aceste criterii.

Or. en
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Justificare

Pentru a garanta că proiectele eligibile pentru finanțare în temeiul prezentului regulament 
contribuie de facto la un reviriment economic, este esențial ca proiectele respective să fie 
funcționale în termen de un an și jumătate. Este de asemenea important ca finanțarea să 
vizeze proiecte la scară largă, astfel încât să contribuie la redresarea financiară pe o 
perioadă de timp îndelungată. În ultimul rând, nu este potrivit ca anumite sectoare să fie 
menționate ca eligibile a priori; fiecare proiect trebuie să treacă aceleași teste de 
eligibilitate.

Amendamentul 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) există proiecte mari, mature, care pot 
face uz în mod eficient și eficace de sume 
importante din asistență financiară și pot 
atrage sume importante pentru investiții din 
alte surse, inclusiv de la Banca Europeană 
de Investiții; și

(b) există proiecte mari, mature, care pot 
face uz în mod eficient și eficace de sume 
importante din asistență financiară și pot 
atrage sume importante pentru investiții din 
alte surse, inclusiv de la Banca Europeană 
de Investiții, Fondul European de 
Investiții și, unde este posibil, instituțiile 
financiare naționale relevante care au 
capacitatea de a administra programe la 
nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 17
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acțiunea va avea o contribuție la 
creșterea eficienței energetice și la 
reducerea consumului de energie 
primară;
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Or. ro

Justificare

În scopul evaluării propunerilor primite printre criteriile aplicate de Comisie se numara si 
capacitatea de a imbunatati eficienta energetica si de a reduce consumul de energie primara, 
inclusiv in sectorul cladirilor

Amendamentul 18
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 6 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) acțiunea va asigura crearea de locuri 
de munca pe termen scurt, mediu si lung.

Or. ro

Justificare

În scopul evaluării propunerilor primite printre criteriile aplicate de Comisie se numara si 
capacitatea de a imbunatati eficienta energetica si de a reduce consumul de energie primara, 
inclusiv in sectorul cladirilor

Amendamentul 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sectoarele interconexiunilor de gaze și de 
energie electrică, energiei eoliene offshore 
și captării și stocării carbonului pot 
îndeplini aceste criterii.

Sectoarele interconexiunilor de gaze și de 
energie electrică, în special super-rețeaua 
UE, energia regenerabilă și eficiența 
energetică și industriile ecologice
îndeplinesc aceste criterii.

Or. en
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Amendamentul 20
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul interconexiunilor de gaze și de 
energie electrică, provocările au apărut pe 
parcursul ultimilor ani. Crizele recente ale 
gazelor (iernile din anii 2006 și 2009) și 
creșterea prețurilor petrolului până la 
jumătatea anului 2008 au demonstrat cât de 
vulnerabilă era Europa. Resursele de 
energie indigene – gaze și petrol – sunt în 
scădere, Europa fiind, prin urmare, din ce 
în ce mai dependentă de importuri pentru a 
se aproviziona cu energie. În acest context, 
infrastructura energetică va juca un rol 
crucial.

(7) În cazul interconexiunilor de gaze și de 
energie electrică, provocările au apărut pe 
parcursul ultimilor ani. Crizele recente ale 
gazelor (iernile din anii 2006 și 2009) și 
creșterea prețurilor petrolului până la 
jumătatea anului 2008 au demonstrat cât de 
vulnerabilă era Europa. Încă nu a fost 
soluționată problema pusă de lipsa 
conexiunilor dintre țările din Europa de 
Est și piața energetică a UE. Resursele de 
energie indigene – gaze și petrol – sunt în 
scădere, Europa fiind, prin urmare, din ce 
în ce mai dependentă de importuri pentru a 
se aproviziona cu energie. În acest context, 
infrastructura energetică va juca un rol 
crucial.

Or. en

Amendamentul 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Considerentul 8a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Dintre proiectele de infrastructură 
energetică, este necesar să se selecteze 
proiecte care sunt importante pentru 
funcționarea pieței interne a energiei, 
pentru securitatea aprovizionării cu energie 
și care să contribuie, de asemenea, la 
redresarea economiei.

(8a) Dintre proiectele de infrastructură 
energetică, este necesar să se selecteze 
proiecte care sunt importante pentru 
funcționarea pieței interne a energiei, 
pentru securitatea aprovizionării cu energie 
și care să contribuie, de asemenea, la 
redresarea economiei. În această privință 
ar trebui să se acorde o atenție specială 
implemetării proiectelor care oferă o 
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alternativă de aprovizionare cu gaze 
naturale a statelor membre care depind de 
un singur furnizor și care sunt cele mai 
vulnerabile față de întreruperea 
aprovizionării cu gaze.

Or. en

Amendamentul 22
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 8a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8 bis) Dintre proiectele de infrastructură 
energetică, este necesar să se selecteze 
proiecte care sunt importante pentru 
funcționarea pieței interne a energiei, 
pentru securitatea aprovizionării cu energie 
și care să contribuie, de asemenea, la 
redresarea economiei.

(8 bis) Dintre proiectele de infrastructură 
energetică, este necesar să se selecteze 
proiecte care sunt importante pentru 
funcționarea pieței interne a energiei, 
pentru securitatea aprovizionării cu 
energie, pentru creșterea eficienței 
energetice și reducerea consumului de 
energie primară și care să contribuie, de 
asemenea, la redresarea economiei.

Or. ro

Justificare

În scopul evaluării propunerilor primite  printre criteriile aplicate de Comisie se numara si 
capacitatea de a imbunatati eficienta energetica si de a reduce consumul de energie primara, 
inclusiv in sectorul cladirilor

Amendamentul 23
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament
Considerentul 8a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8 bis) Dintre proiectele de infrastructură 
energetică, este necesar să se selecteze 

(8 bis) Dintre proiectele de infrastructură 
energetică, este necesar să se selecteze 
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proiecte care sunt importante pentru 
funcționarea pieței interne a energiei, 
pentru securitatea aprovizionării cu energie 
și care să contribuie, de asemenea, la 
redresarea economiei.

proiecte care sunt importante pentru 
funcționarea pieței interne a energiei, 
pentru securitatea aprovizionării cu energie 
și care vor contribui, de asemenea, la 
micșorarea efectelor negative ale 
recesiunii și, mai apoi, la redresarea 
economiei

Or. en

Amendamentul 24
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul captării și stocării carbonului 
și al energiei eoliene offshore, prezentul 
regulament se bazează pe Planul strategic 
european pentru tehnologiile energetice, 
care a făcut apel la realizarea unui plan
strategic comun pentru eforturile privind 
cercetarea și inovarea în domeniul energiei, 
în concordanță cu obiectivele politicii 
energetice a UE, angajându-se totodată în 
direcția instituirii a șase inițiative 
industriale europene, cu precădere în 
aceste două domenii. La reuniunea sa din 
16 octombrie 2008, Consiliul European i-
a solicitat Comisiei să accelereze în mod 
semnificativ implementarea planului 
pentru tehnologii. Acest program inițiază 
finanțarea pentru captarea și stocarea 
carbonului și pentru energia eoliană 
offshore, fără a aduce atingere instituirii 
în viitor a celor șase inițiative industriale 
privind proiectele demonstrative din 
domeniul energiei, după cum se 
subliniază în Planul strategic european 
pentru tehnologiile energetice.

(9) În cazul surselor regenerabile de 
energie, prezentul regulament se bazează 
pe Directiva 2009/.../CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
promovarea energiei obținute din surse 
regenerabile, pe directiva privind 
performanța energetică a clădirilor și pe 
Planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, care a făcut apel la 
realizarea unui plan strategic comun pentru 
eforturile privind cercetarea și inovarea în 
domeniul energiei, în concordanță cu 
obiectivele politicii energetice a UE, 
angajându-se totodată în direcția instituirii 
a șase inițiative industriale europene, 
dintre care trei (cele mai mari turbine 
eoliene având ca aplicație principală 
energia eoliană off-shore; proiectele la 
scară mare privind energia solară 
fotovoltaică (PV) și concentrată; și o rețea 
electrică europeană inteligentă unică, 
care să permită integrarea substanțială a 
surselor regenerabile și descentralizate de 
energie) sunt legate direct sau indirect de 
acest domeniu specific.

Or. en
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Justificare

În cazul surselor regenerabile de energie, prezentul regulament se bazează pe directiva 
privind promovarea energiei obținute din surse regenerabile, directiva privind eficiența 
energetică a clădirilor și Planul strategic european pentru tehnologiile energetice.

Amendamentul 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul captării și stocării carbonului 
și al energiei eoliene offshore, prezentul 
regulament se bazează pe Planul strategic 
european pentru tehnologiile energetice, 
care a făcut apel la realizarea unui plan 
strategic comun pentru eforturile privind 
cercetarea și inovarea în domeniul energiei, 
în concordanță cu obiectivele politicii 
energetice a UE, angajându-se totodată în 
direcția instituirii a șase inițiative 
industriale europene, cu precădere în 
aceste două domenii. La reuniunea sa din 
16 octombrie 2008, Consiliul European i-
a solicitat Comisiei să accelereze în mod 
semnificativ implementarea planului 
pentru tehnologii. Acest program inițiază 
finanțarea pentru captarea și stocarea 
carbonului și pentru energia eoliană 
offshore, fără a aduce atingere instituirii 
în viitor a celor șase inițiative industriale 
privind proiectele demonstrative din 
domeniul energiei, după cum se 
subliniază în Planul strategic european 
pentru tehnologiile energetice.

(9) În cazul surselor regenerabile de 
energie, prezentul regulament se bazează 
pe Directiva privind promovarea energiei 
obținute din surse regenerabile și pe
Planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, care a făcut apel la 
realizarea unui plan strategic comun pentru 
eforturile privind cercetarea și inovarea în 
domeniul energiei, în concordanță cu 
obiectivele politicii energetice a UE, 
angajându-se totodată în direcția instituirii 
a șase inițiative industriale europene, 
dintre care trei sunt legate direct sau 
indirect de acest domeniu.

Or. en
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Amendamentul 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul captării și stocării carbonului și 
al energiei eoliene offshore, prezentul 
regulament se bazează pe Planul strategic 
european pentru tehnologiile energetice, 
care a făcut apel la realizarea unui plan 
strategic comun pentru eforturile privind 
cercetarea și inovarea în domeniul energiei, 
în concordanță cu obiectivele politicii 
energetice a UE, angajându-se totodată în 
direcția instituirii a șase inițiative 
industriale europene, cu precădere în 
aceste două domenii. La reuniunea sa din 
16 octombrie 2008, Consiliul European i-a 
solicitat Comisiei să accelereze în mod 
semnificativ implementarea planului pentru 
tehnologii. Acest program inițiază 
finanțarea pentru captarea și stocarea 
carbonului și pentru energia eoliană 
offshore, fără a aduce atingere instituirii în 
viitor a celor șase inițiative industriale 
privind proiectele demonstrative din 
domeniul energiei, după cum se subliniază 
în Planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice.

(9) În cazul captării și stocării carbonului și 
al surselor regenerabile de energie, 
prezentul regulament se bazează pe Planul 
strategic european pentru tehnologiile 
energetice și pe Directiva privind 
promovarea energiei obținute din surse 
regenerabile, care a făcut apel la realizarea 
unui plan strategic comun pentru eforturile 
privind cercetarea și inovarea în domeniul 
energiei, în concordanță cu obiectivele 
politicii energetice a UE, angajându-se 
totodată în direcția instituirii a șase 
inițiative industriale europene, dintre care 
trei (cele mai mari turbine eoliene având 
ca aplicație principală energia eoliană 
off-shore; proiectele la scară mare privind 
energia solară fotovoltaică (PV) și 
concentrată; și o rețea electrică 
europeană inteligentă unică, care să 
permită integrarea substanțială a surselor 
regenerabile și descentralizate de energie) 
sunt legate direct sau indirect de acest 
domeniu specific. La reuniunea sa din 16 
octombrie 2008, Consiliul European i-a 
solicitat Comisiei să accelereze în mod 
semnificativ implementarea planului pentru 
tehnologii. Acest program inițiază 
finanțarea pentru captarea și stocarea 
carbonului și pentru energia eoliană 
offshore, fără a aduce atingere instituirii în 
viitor a celor șase inițiative industriale 
privind proiectele demonstrative din 
domeniul energiei, după cum se subliniază 
în Planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice.

Or. en
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Justificare

Nu există niciun motiv de a limita sprijinul doar la proiectele CSC și la cele privind energia 
eoliană offshore. Din contră, acest lucru s-ar dovedi extrem de contraproductiv pentru 
eforturile noastre de a revigora și a consolida economia europeană și de a oferi cetățenilor 
noștri noi posibilități de locuri de muncă. Astfel, ar fi de preferat menționarea generală a 
tuturor formelor de energie regenerabilă.

Amendamentul 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În domeniul eficienței energetice, 
orașele au un potențial foarte mare, 
precum și dorința și capacitatea de a 
realiza dezvoltarea durabilă care va 
conduce atât la stimularea economiei UE 
pe termen scurt, cât și la restructurarea 
acesteia pe termen lung, lucru demonstrat 
de succesul inițiativei Convenția 
primarilor. Orașele pot face apel la 
parteneriatele intersectoriale strânse 
existente, la cunoștințele în materie de 
managementul proiectelor „pe teren”, la 
responsabilitatea care le revine în calitate 
de  autorități în domeniul planificării și la 
rolul acestora ca angajatori la scară largă 
și în ceea ce privește administrarea 
infrastructurilor. Proiectele inovatoare și 
durabile la nivel de oraș vor putea să 
profite de posibilitatea, la nivel local, de a 
forma lucrătorii, de a adapta 
infrastructura și de a sprijini 
întreprinderile. Orașele ar trebui 
sprijinite, de asemenea, în vederea 
realizării și depășirii obiectivelor UE în 
materie de energie și climă. Prin urmare, 
PEER ar trebui să vizeze cu precădere 
orașele, în special eficiența energetică și 
energia regenerabilă pentru clădirile 
acestora, prin realocarea fondurilor 
pentru „proiectele inteligente” coordonate 
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și implementate extensiv la nivel de oraș.

Or. en

Amendamentul 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) 40% din energia utilizată în UE 
provine din sectorul construcțiilor. 
Mijloacele necesare pentru renovarea și 
construirea clădirilor în modul cel mai 
eficient din punct de vedere energetic, 
utilizând în același timp toate sursele de 
energie regenerabile disponibile pe teren, 
sunt deosebit de importante în vederea 
atenuării impactului schimbărilor 
climatice, creșterii securității 
aprovizionării cu energie și garantării 
imediate a creșterii gradului de ocupare  a 
forței de muncă în UE. PEER ar trebui să 
furnizeze asistență pentru investițiile 
directe în clădirile inteligente din punct de 
vedere energetic și, în termeni mai 
generali, ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivelor Directivei 
xxxx/xxxx privind performanța energetică 
a clădirilor.

Or. en

Amendamentul 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Costurile pentru utilizarea resurselor 
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sunt în prezent la niveluri semnificative în 
anumite sectoare europene cheie și întrec 
uneori costurile forței de muncă. Astfel 
cum a fost subliniat în comunicarea 
Comisiei pe această temă, UE însăși 
depinde din ce în ce mai mult, în mod 
îngrijorător, de un număr limitat de țări 
care nu fac parte din statele sale membre 
pentru anumite materii prime rare dar 
strategice, cum ar fi litiul. Faptul de a 
utiliza crizele din prezent pentru a investi 
substanțial în modernizarea proceselor 
industriale din industriile mari ale UE și 
în sectorul IMM-urilor comunitare va fi 
unul dintre cele mai mari factori de 
impulsionare a competitivității economiei 
UE. Industriile ecologice reprezintă alte 
industrii viitoare importante, cu factori de 
creștere potențial mari. Adesea UE se află 
în fruntea activităților de cercetare din 
domeniul tehnologiilor ecologice, dar alte 
economii, în special SUA, depășesc UE în 
ceea ce privește introducerea pe piață a 
acestor tehnologii, în special printr-un 
acces mai bun la capitalul de risc.

Or. en

Amendamentul 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a avea un impact imediat 
asupra crizei economice, este necesar ca 
acest în acest regulament să existe lista
proiectelor care pot primi imediat asistență 
financiară, sub rezerva conformității cu 
criteriile eficienței și eficacității și a
limitelor stabilite prin pachetul financiar.

(10) Pentru a avea un impact imediat 
asupra crizei economice, este necesar ca 
acest în acest regulament să stabilească o 
listă deschisă a proiectelor mature care pot 
primi imediat asistență financiară, sub 
rezerva conformității cu criterii care 
garantează alocarea fondurilor și 
lansarea timpurie, cel târziu în 2010, un 
potențial înalt pentru beneficii în 
domeniul social în ceea ce privește 
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securitatea energetică și schimbările 
climatice și soliditate financiară, și sub 
rezerva limitelor stabilite prin pachetul 
financiar.

Or. en

Amendamentul 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Orașele au un potențial foarte mare, 
precum și dorința și capacitatea de a 
realiza dezvoltarea durabilă care va 
conduce atât la stimularea pe termen 
scurt a economiei UE, cât și la 
restructurarea pe termen lung a acesteia, 
lucru demonstrat de succesul inițiativei 
Convenția primarilor. Orașele ar trebui 
încurajate să realizeze și să depășească 
obiectivele UE în materie de energie și 
climă; PEER ar trebui, astfel, să aibă ca 
punct central orașele și eficiența 
energetică prin „proiectele urbane 
inteligente".

Or. en

Amendamentul 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul proiectelor privind 
interconexiunile de gaze și de energie 
electrică, această listă este stabilită în 
conformitate cu contribuția proiectului la 

(11) În cazul proiectelor privind 
interconexiunile de gaze și de energie 
electrică, această listă deschisă este 
stabilită în conformitate cu contribuția 
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obiectivele de securitate și diversificare a 
surselor de aprovizionare, după cum se 
identifică în cea de-a doua revizuire 
strategică a politicii energetice și după cum 
s-a aprobat de către Parlamentul European 
și Consiliu. Proiectele sunt selectate pe 
baza faptului că implementează prioritățile 
identificate în respectiva revizuire, că au 
atins un grad de maturitate rezonabil și că 
aduc o contribuție la următoarele aspecte:

proiectului la obiectivele de securitate și 
diversificare a surselor de aprovizionare, 
după cum se identifică în cea de-a doua 
revizuire strategică a politicii energetice și 
după cum s-a aprobat de către Parlamentul 
European și Consiliu. Proiectele sunt 
selectate pe baza faptului că 
implementează prioritățile identificate în 
respectiva revizuire, că au atins un grad de 
maturitate rezonabil și că aduc o 
contribuție la următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În această privință, lista curentă a 
proiectelor propuse de Comisie pentru 
finanțarea comunitară prin PEER 
continuă să nu fie coerentă și nu 
reprezintă un răspuns adecvat la criză 
pentru statele membre cele mai afectate 
de criza din domeniul gazelor naturale.

Or. en

Amendamentul 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În cazul energiei eoliene offshore, 
lista conține proiecte care pot fi 
considerate, pe baza informațiilor culese de 
la părțile interesate în cadrul Platformei 

(12) În cazul energiilor regenerabile, lista 
deschisă  conține proiecte care pot fi 
considerate, împreună cu alte proiecte din 
domeniul energiilor regenerabile, pe baza 
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tehnologice europene pentru energie 
eoliană, de la întreprinderi din domeniu și 
din alte surse, a f aprobate și gata de 
implementare, a fi inovatoare, plecând 
totodată de la concepte bine stabilite, a 
avea capacitate de accelerare ca urmare a 
unui stimulent financiar, a avea 
semnificație în context transfrontalier, a fi 
pe scară largă, a fi în măsură să 
demonstreze modul în care rezultatele 
progreselor tehnologice vor fi diseminate 
în mod eficient în lumina obiectivelor și 
structurilor aprobate prin Planul strategic 
european pentru tehnologiile energetice. 
Asistența financiară ar trebui să fie 
direcționată către proiectele care sunt în 
măsură să înregistreze o dezvoltare 
considerabilă între 2009-2010.

informațiilor culese de la părțile interesate 
în cadrul Platformei tehnologice europene 
pentru energie eoliană, de la întreprinderi 
din domeniu și din alte surse, a f aprobate 
și gata de implementare, a fi inovatoare, 
plecând totodată de la concepte bine 
stabilite, a avea capacitate de accelerare ca 
urmare a unui stimulent financiar, a avea 
semnificație în context transfrontalier, a fi 
pe scară largă, a fi în măsură să 
demonstreze modul în care rezultatele 
progreselor tehnologice vor fi diseminate 
în mod eficient, în special în lumina 
obiectivelor și structurilor aprobate prin 
Planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice. Asistența 
financiară ar trebui să fie direcționată către 
proiectele care sunt în măsură să 
înregistreze o dezvoltare considerabilă 
între 2009-2010.

Or. en

Amendamentul 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul captării și stocării carbonului, 
această listă ar trebui întocmită pe baza 
informațiilor culese de la părțile 
interesate din cadrul Forumului 
combustibililor fosili, al Platformei 
tehnologice pentru centrale electrice pe 
bază de combustibili fosili și cu emisii 
zero și din alte surse. Asistența financiară 
ar trebui să fie direcționată către proiectele 
care sunt în măsură să înregistreze o 
dezvoltare considerabilă între 2009-2010.

(13) În cazul captării și stocării carbonului, 
asistența financiară ar trebui să fie 
direcționată doar către proiectele care sunt 
în măsură să angajeze fonduri și să 
înceapă munca până cel târziu în 2010. 

Or. en
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Amendamentul 36
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În cazul în care asistența financiară 
nu poate fi direcționată către proiectele 
enumerate datorită faptului că acestea nu 
progresează și a maturității investiției în 
2009 și 2010, Comisia ar trebui, dacă este
cazul, să facă o propunere pentru 
identificarea unor proiecte energetice 
eligibile suplimentare.

Or. en

Justificare

În cazul în care proiectele identificate nu sunt gata să ducă la investiții în următorii doi ani, 
ar trebui să se garanteze că asistența financiară dedicată acestor proiecte ar putea să fie 
direcționată spre alte proiecte eligibile care respectă criteriile menționate la articolul 1 
primul paragraf.

Amendamentul 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Măsura în care proiectele sunt gata 
să demareze ar trebui să fie evaluată pe 
baza existenței unui concept matur și 
fezabil pentru centrala electrică, inclusiv 
pentru componenta de captare a 
carbonului aferentă acesteia, a existenței 
unui concept matur și fezabil pentru 
transportarea și stocarea CO2; și a unui 
angajament pertinent al autorităților 
locale de a susține proiectul. Proiectele vor 
trebui, de asemenea, să facă dovada 
modului în care rezultatele progreselor 

(14) Criteriile de selecție și de acordare a 
finanțării ar trebui să se bazeze pe 
existența unui proiect matur și fezabil 
pentru captarea și stocarea carbonului 
aferentă acesteia, a existenței unui proiect 
matur și fezabil pentru transportarea și 
stocarea CO2; și pe dovedirea abilității de 
a obține toate autorizațiile necesare din 
partea autorităților locale și naționale 
înainte de sfârșitul anului 2009. Proiectele 
vor trebui, de asemenea, să facă dovada 
modului în care rezultatele progreselor 
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tehnologice vor fi diseminate eficient și a 
modului în care vor accelera realizarea 
obiectivelor prevăzute în Planul strategic 
european pentru tehnologiile energetice.

tehnologice vor fi diseminate eficient și a 
modului în care vor accelera realizarea 
obiectivelor prevăzute în Planul strategic 
european pentru tehnologiile energetice.

Or. en

Amendamentul 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Va fi necesar să se facă o selecție 
dintre proiectele eligibile. Selecția ar 
trebuie să asigure, printre altele, că se oferă 
susținere pentru cel mult un proiect privind 
captarea și stocarea carbonului în fiecare 
stat membru pentru a se permite 
investigarea unei largi varietăți de condiții 
de stocare geologică și pentru a se sprijini 
obiectivul de a încuraja redresarea 
economiei în întreaga Europă.

(15) Va fi necesar să se facă o selecție 
dintre proiectele eligibile. Selecția ar 
trebuie să asigure, printre altele, că se oferă 
susținere pentru cel mult un proiect privind 
captarea și stocarea carbonului în fiecare 
stat membru.

Or. en

Amendamentul 39
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În lumina obiectivului specific al 
prezentului regulament și în vederea 
nevoii urgente de a garanta o asistență 
financiară maximă celor trei tipuri de 
proiecte conținute de acesta, Comisia ar 
trebui să consolideze instrumentele 
financiare din prezentul regulament în 
colaborare cu și cu ajutorul 
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instrumentelor financiare ale Băncii 
Europene de Investiții. Ar trebui să se 
acorde o atenție specifică dezvoltării de 
către Banca Europeană de Investiții a 
unui mecanism financiar conceput pentru 
sprijinirea proiectelor din domeniul 
energetic din prezentul regulament, 
asemănător cu mecanismul de finanțare 
cu împărțirea riscurilor în domeniul 
cercetării.

Or. en

Amendamentul 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Înainte de 30 iunie 2009, Comisia 
ar trebui să prezinte Parlamentului 
European o propunere de îmbunătățire a 
funcționării celor trei fonduri structurale 
europene, în special în ceea ce privește 
IMM-urile, printre altele prin scurtarea 
perioadei care precede acordarea de plăți 
din fonduri și posibilitatea de a primi în 
avans contribuții din fonduri.

Or. en

Justificare

Este foarte important să se cerceteze cum s-ar putea crește accesul la fondurile structurale 
europene în special pentru IMM-uri, dat fiind că este cel mai probabil că acestea nu vor 
primi contribuții din planul de redresare a economiei.

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 28/99 AM\772702RO.doc

RO

Amendamentul 41
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Ca urmare a necesității urgente de 
soluționare a crizei economice și a 
necesităților presante de energie ale 
Comunității, prezentul regulament ar trebui 
să intre în vigoare imediat după publicare.

(23) Ca urmare a necesității urgente de 
soluționare a crizei economice și a 
necesităților presante de energie ale 
Comunității, prezentul regulament ar trebui 
să intre în vigoare imediat după publicare;
în plus, Comisia ar trebui să pregătească 
un nou program de sprijinire a redresării 
economiei acordând asistență financiară 
comunitară proiectelor din domeniul 
energetic pentru perioada de după 2010.

Or. en

Amendamentul 42
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie un 
instrument de finanțare, Programul 
energetic european pentru redresare, 
denumit în continuare „PEER”, pentru 
derularea unor proiecte în domeniul 
energiei în Comunitate, care să contribuie 
la redresarea economică, la securitatea 
aprovizionării cu energie și la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Prezentul regulament instituie un 
instrument de finanțare, Programul 
energetic european pentru redresare, 
denumit în continuare „PEER”, pentru 
derularea unor proiecte în domeniul 
energiei în Comunitate, care să contribuie 
la redresarea economică, la securitatea 
aprovizionării cu energie, la eficiența 
energetică și la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament instituie un instrument de finanțare, Programul energetic european 
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pentru redresare, și este important să se includă atât eficiența energetică, în special eficiența 
energetică a clădirilor, cât și tehnologiile inovatoare.

Amendamentul 43
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta instituie subprograme pentru a 
realiza respectivele obiective în 
următoarele domenii:

Acesta instituie subprograme pentru a 
realiza respectivele obiective în 
următoarele domenii:

(a) interconexiunile de gaze și de energie 
electrică;

(a) interconexiunile de gaze și de energie 
electrică;

(b) energia eoliană offshore; și (b) energia eoliană offshore;
(c) captarea și stocarea carbonului. (c) captarea și stocarea carbonului.

(ca) eficiența energetică, în special 
eficiența energetică a clădirilor, și
(cb) tehnologiile inovatoare

Or. en

Justificare

Prezentul regulament instituie un instrument de finanțare, Programul energetic european 
pentru redresare, și este important să se includă atât eficiența energetică, în special eficiența 
energetică a clădirilor, cât și tehnologiile inovatoare.

Amendamentul 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta instituie subprograme pentru a 
realiza respectivele obiective în 
următoarele domenii:

Acesta instituie subprograme pentru a 
realiza respectivele obiective în 
următoarele domenii:
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(a) interconexiunile de gaze și de energie 
electrică;

(a) interconexiunile de gaze și de energie 
electrică, în special super-rețeaua UE;

(b) energia eoliană offshore; și (b) energia eoliană offshore și alte surse de 
energie regenerabile;

(c) captarea și stocarea carbonului. (c) eficiența energetică, în special prin 
intermediul „proiectelor urbane 
inteligente”;
(ca) industriile ecologice, în special 
productivitatea sporită a resurselor.

Or. en

Amendamentul 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta instituie subprograme pentru a 
realiza respectivele obiective în 
următoarele domenii:

Acesta instituie subprograme pentru a 
realiza respectivele obiective în 
următoarele domenii:

(a) interconexiunile de gaze și de energie 
electrică;

(a) interconexiunile de gaze și de energie 
electrică;

(b) energia eoliană offshore; și (b) energia eoliană offshore;
(c) captarea și stocarea carbonului. (c) captarea și stocarea carbonului;

(ca) eficiența energetică, inclusiv 
„proiectele urbane inteligente”; și
(cb) alte energii regenerabile.

Or. en

Justificare

Este posibil să se lanseze imediat proiecte în domeniul eficienței energetice, în special 
„proiectele urbane inteligente” și proiecte privind sursele regenerabile de energie, care ar 
avea un potențial ridicat de a contribui la redresarea economică. Prin urmare, și acestea ar 
trebui să fie considerate sectoare eligibile în temeiul prezentului regulament.
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Amendamentul 46
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) economiile de energie și eficiența 
energetică

Or. en

Justificare

Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor pe termen scurt, cu rezultate pe termen scurt, 
astfel încât acestea să aibă un impact semnificativ pentru soluționarea crizei actuale.

Amendamentul 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) proiectele urbane inteligente din 
punct de vedere energetic.

Or. en

Justificare

Zonele urbane, care adăpostesc 80% din cetățenii UE și dau naștere la 70% din emisiile de 
gaze de seră, joacă un rol-cheie pentru combaterea schimbărilor climatice. Există un 
potențial enorm și o nevoie imensă de realizare de investiții în energiile regenerabile la nivel 
local, atât pentru a crea locuri de muncă, cât și pentru a atinge mai rapid obiectivele legate 
de schimbările climatice și de energie.
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Amendamentul 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul identifică proiectele care 
urmează a fi finanțate în cadrul fiecărui 
subprogram și prevede criterii de 
identificare și acțiuni de implementare 
pentru realizarea proiectelor respective.

Regulamentul identifică proiectele care 
urmează a fi finanțate și prevede criterii de 
identificare și acțiuni de implementare 
pentru realizarea proiectelor respective.

Or. en

Justificare

Este posibil să se lanseze imediat proiecte în domeniul eficienței energetice, în special 
„proiectele urbane inteligente” și proiecte privind sursele regenerabile de energie, care ar 
avea un potențial ridicat de a contribui la redresarea economică. Prin urmare, și acestea ar 
trebui să fie considerate sectoare eligibile în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul 49
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sub-programele stabilite 
și proiectele identificate nu permit 
realizarea la timp a unor investiții datorită 
faptului că proiectele nu sunt îndeajuns 
de mature, prezentul regulament poate fi 
completat cu propuneri de instituire a 
unor sub-programe și proiecte 
suplimentare.

Or. en

Justificare

În cazul în care proiectele identificate nu sunt gata pentru investiții în următorii doi ani, ar 
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trebui să se garanteze că asistența financiară dedicată acestor proiecte ar putea să fie 
direcționată spre alte proiecte eligibile care respectă criteriile menționate la articolul 1 
primul paragraf.

Amendamentul 50
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Diverselor proiecte li se acordă un nivel 
de prioritate în conformitate cu 
posibilitatea de a fi implementate și 
rapiditatea cu care pot fi realizate. Între 
proiectele din aceste patru domenii 
trebuie să existe un nivel înalt de 
flexibilitate.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor pe termen scurt, cu rezultate pe termen scurt, 
astfel încât acestea să aibă un impact semnificativ pentru soluționarea crizei actuale.

Amendamentul 51
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „faza investițională” înseamnă faza din 
proiect pe durata căreia are loc construcția 
și sunt suportate costurile de capital;

(e) „faza investițională” înseamnă faza din 
proiect pe durata căreia au loc construcția 
și studiile tehnice și sunt suportate 
costurile de capital;

Or. en
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Justificare

La capitolul „Studii tehnice” se prevede posibilitatea unei game largi de etape, inclusiv cea 
de proiect, care corespunde unui stadiu mai matur; prin urmare, acestea ar trebui analizate 
în faza de investiție, și nu în faza de planificare.

Amendamentul 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „proiecte urbane inteligente” 
înseamnă orașe care se angajează pe 
calea eficienței energetice și a energiei 
regenerabile, în special în sectorul 
construcțiilor și al transporturilor, și care 
se coordonează la nivelul UE, în special
prin intermediul rețelelor de tipul 
Convenției primarilor;

Or. en

Amendamentul 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „energii regenerabile” înseamnă 
energii obținute din surse energetice 
regenerabile nefosile, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 din Directiva 
2009/xxxx a Parlamentului European și a 
Consiliului privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) „proiecte urbane inteligente” 
înseamnă orașe care se angajează să 
promoveze eficiența energetică și 
energiile regenerabile în sectorul 
construcțiilor și locuințelor și în proiecte 
de transport public care respectă mediul și 
care se coordonează la nivelul UE, în 
special prin intermediul rețelelor de tipul 
Convenției primarilor;

Or. en

Amendamentul 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) „industrii ecologice” înseamnă 
activități prin care se produc bunuri și 
servicii care măsoară, previn, limitează, 
reduc la minimum sau corectează daunele 
ecologice aduse apei, aerului și solului și 
problemele legate de deșeuri, zgomot și 
ecosisteme; acestea includ tehnologii mai 
ecologice, produse și servicii care reduc 
riscul de mediu și reduc la minimum 
poluarea și utilizarea resurselor;

Or. en
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Amendamentul 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „instrumente de finanțare 
inovatoare” înseamnă instrumente cu un 
puternic efect de pârghie pentru 
investițiile publice și private; acestea 
includ investițiile directe în capital pentru 
proiectele mari, în special prin fondul 
„Marguerite”, investiții directe în capital 
pentru proiectele mici și medii prin 
participarea la „fondurile de capital de 
risc” ale FEI, sistemele de garantare a 
împrumutului și de împărțire a riscului 
ale EIB sau ale băncilor private, crearea 
unor rate reduse ale dobânzii pentru 
împrumuturile acordate de BEI sau de 
băncile publice, finanțarea asistenței 
tehnice pentru „catalizatorii schimbării”, 
cum ar fi „proiectele urbane inteligente”;

Or. en

Amendamentul 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „principiul meritului propriu” 
înseamnă principiul în conformitate cu 
care dintre proiectele eligibile se aleg 
proiecte viabile și sustenabile și li se 
acordă un împrumut nerambursabil sau 
asistență în cadrul unui instrument de 
finanțare inovator.

Or. en
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Amendamentul 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru 
implementarea PEER pentru 2009 și 2010 
este de 3 500 milioane EUR, alocate după 
cum urmează:

(1) Pachetul financiar pentru 
implementarea PEER pentru 2009 și 2010 
este de 3 750 milioane EUR.

Or. en

Amendamentul 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru 
implementarea PEER pentru 2009 și 2010 
este de 3 500 milioane EUR, alocate după 
cum urmează:

(1) Pachetul financiar pentru 
implementarea PEER pentru 2009 și 2010 
este de 3 500 milioane EUR, alocate după 
cum urmează:

(a) proiectele privind interconexiunile de 
gaze și de energie electrică: 1,750 milioane 
EUR;

(a) proiectele privind interconexiunile de 
gaze și de energie electrică: până la 1 750 
milioane EUR;

(b) proiectele privind energia eoliană 
offshore: 500 milioane EUR;

(b) proiectele privind energia eoliană 
offshore: până la 500 milioane EUR;

(c) proiectele pentru captarea și stocarea 
carbonului: 1 250 milioane EUR.

(c) proiectele pentru captarea și stocarea 
carbonului: până la 1 250 milioane EUR;

(ca) investiții în economiile de energie și 
în eficiența energetică, în special în 
cadrul programelor locale de economisire 
a energiei: până la 1 000 milioane EUR.
În momentul în care se decide cu privire 
la finanțarea concretă în temeiul literelor 
(a)-(ca), se acordă atenție specială să nu 
se depășească pachetul financiar total.
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Or. en

Justificare

Ar trebui să fie sprijinite și inițiativele locale și regionale, care pot fi implementate relativ 
rapid și ușor.

Amendamentul 60
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proiectele pentru captarea și stocarea 
carbonului: 1 250 milioane EUR.

(c) proiectele pentru captarea și stocarea 
carbonului: 750 milioane EUR.

Or. en

Justificare

Este important ca fondurile să fie distribuite mai bine.

Amendamentul 61
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) eficiența energetică, inclusiv eficiența 
energetică a clădirilor: 
500 milioane EUR.

Or. en

Justificare

Este necesar să se realizeze investiții în eficiența energetică a clădirilor, dat fiind că este unul 
dintre sectoarele care poate relansa economia europeană.
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Amendamentul 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) proiectele urbane inteligente din 
punct de vedere energetic. 
500 milioane EUR.

Or. en

Amendamentul 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se acordă sub formă de subvenții 
directe o sumă egală cu 50% din pachetul 
financiar total prevăzut la alineatul (1), în 
valoare de 1 875 milioane EUR, 
proiectelor care intră în sfera de aplicare 
a alineatului (1c), iar restul de 50% din 
pachetul financiar total este acordat sub 
formă de instrumente de finanțare 
inovatoare. Fondurile care nu au fost 
alocate pentru subvenții în 2009 și 2010 
sunt realocate instrumentelor de finanțare 
inovatoare. 

Or. en
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Amendamentul 64
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Infrastructura energetică finanțată 
sau cofinanțată prin fondurile europene 
disponibile sunt viabile din punct de 
vedere economic și au o valoare adăugată 
comunitară globală.

Or. en

Amendamentul 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Contribuția de la bugetul Uniunii 
Europene la BEI, FMI și alte bănci 
publice pentru instrumentele de finanțare 
inovatoare menționate la alineatul (1a) 
este de 1 875 milioane EUR. Instituțiile 
financiare pertinente contribuie cu o 
sumă egală, de încă 1 875 milioane EUR, 
ridicând valoarea instrumentelor de 
finanțare inovatoare la un total de 3 750 
milioane EUR și având un important efect 
de pârghie asupra investițiilor publice și 
private, de 5 până la 15 milioane EUR, în 
funcție de tipul de instrument de finanțare 
inovator.

Or. en
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Amendamentul 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Suma totală prevăzută la alineatele 
(1a) și (1b) de 5 625 milioane, care constă 
în subvenții directe și instrumente de 
finanțare inovatoare, este alocată în mod 
egal și flexibil pe baza principiului 
meritelor proprii, astfel:

(a) proiectele privind interconexiunile de 
gaze și de energie electrică: 1,750 milioane 
EUR;

(a) proiectelor de interconectare a
conductelor de gaze și a rețelelor de 
energie electrică, în special super-rețeaua 
UE (...);

(b) proiectele privind energia eoliană 
offshore: 500 milioane EUR;

(b) proiectelor privind energia eoliană 
offshore și alte surse de energie 
regenerabile (...);

(c) proiectele pentru captarea și stocarea 
carbonului: 1 250 milioane EUR.

(c) eficienței energetice, în special 
programului „proiectelor urbane 
inteligente”;
(ca) industriilor ecologice.

Or. en

Amendamentul 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pachetul financiar rezervat 
proiectelor din anexă care nu întrunesc 
criteriile de eligibilitate menționate la 
articolele 8, 14 și 19 sunt redistribuite 
imediat proiectelor privind eficiența 
energetică, inclusiv proiectelor urbane 
inteligente, și altor proiecte privind 
energiile regenerabile, menționate la 
articolul 1 literele (ca) și (cb), care 
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întrunesc criteriile de eligibilitate 
menționate la articolul 23a.

Or. en

Justificare

Este posibil să se lanseze imediat proiecte în domeniul eficienței energetice, în special 
„proiectele urbane inteligente” și proiectele privind sursele regenerabile de energie, care ar 
avea un potențial ridicat de a contribui la redresarea economică.

Amendamentul 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea bugetară decide cu privire 
la propunerile Comisie în termen de șase
săptămâni. În cazul în care nu se ia nicio 
decizie în acest termen, propunerile se 
consideră aprobate.

(4) Autoritatea bugetară decide cu privire 
la propunerile Comisie în termen de 12
săptămâni.

Or. en

Amendamentul 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Capitolul II – Subprograme

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul II se elimină

Or. en

Justificare

Dispoziții orizontale care să cuprindă toate subprogramele reprezintă o soluție mai bună și 
mai comodă decât dispoziții foarte specifice, privitoare la toate subprogramele posibile, 
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astfel cum sugerează Comisia. Prin urmare, întregul Capitol II a fost înlocuit cu un ansamblu 
de dispoziții comune în Capitolul III. Prezentul amendament elimină întregul capitol II, de la 
articolul 4 la articolul 22.

Amendamentul 70
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) optimizarea capacității rețelei de 
energie și integrarea pieței interne a 
energiei, în special în ceea ce privește 
secțiunea transfrontalieră;

b) optimizarea capacității rețelei de energie 
și integrarea pieței interne a energiei, în 
special în ceea ce privește secțiunea 
transfrontalieră, care va fi orientată spre 
conectarea tuturor piețelor naționale ale 
statelor membre și nu se limitează doar la 
anumite regiuni;

Or. en

Justificare

Limitarea investiţiilor la interconexiunile regionale ar submina poteţialul interconexiunii şi 
nu ar contribui la siguranţa energiei în statele membre în cauză.

Amendamentul 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezvoltarea rețelei pentru întărirea 
coeziunii economice și sociale prin 
reducerea izolării regiunilor defavorizate și 
insulare din Comunitate;

(c) dezvoltarea rețelei energetice pentru 
întărirea coeziunii economice și sociale și 
reducerea izolării regiunilor defavorizate și 
insulare din Comunitate;

Or. en
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Amendamentul 72
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) conectarea resurselor de energie 
regenerabile; și

(d) conectarea și integrarea surselor de 
energie regenerabile; and

Or. en

Justificare

Integrarea surselor regenerabile de energie și administrarea ulterioară a rețelei este la fel de 
importantă ca și conectarea fizică a surselor respective. Infrastructurile sunt esențiale pentru 
integrare deoarece aceste sisteme, care sunt interconectate într-o măsură foarte mare, sunt 
mai robuste și pot integra o gamă mai mare de surse regenerabile de energie, în conformitate 
cu obiectivele UE.

Amendamentul 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) prezentarea unei reacții adecvate la 
crizele recente în domeniul gazelor 
naturale.

Or. en

Amendamentul 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

PEER servește la adaptarea și dezvoltarea PEER servește la adaptarea și dezvoltarea 
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de urgență a rețelelor de energie de 
importanță deosebită pentru Comunitate, în 
sprijinul funcționării pieței interne a 
energiei, și îndeosebi la rezolvarea 
problemelor reprezentate de blocaje, de 
securitatea și diversificarea aprovizionării 
și la depășirea obstacolelor legate de 
mediu, tehnice și financiare. Este necesar 
să se acorde un sprijin comunitar special 
pentru o dezvoltare mai intensivă a 
rețelelor energetice și pentru accelerarea 
construirii acestora.

de urgență a rețelelor de energie de 
importanță deosebită pentru Comunitate, în 
sprijinul funcționării pieței interne a 
energiei, și îndeosebi la rezolvarea 
problemelor reprezentate de blocaje, de 
securitatea și diversificarea aprovizionării 
și la depășirea obstacolelor legate de 
mediu, tehnice și financiare. Este necesar 
să se acorde un sprijin comunitar special 
pentru o dezvoltare mai intensivă a 
rețelelor energetice și pentru accelerarea 
construirii acestora, în special în statele 
membre care au fost afectate de criza 
gazelor naturale din ianuarie 2009 și care 
sunt cele mai vulnerabile la întreruperea 
aprovizionării cu gaze naturale.

Or. en

Amendamentul 75
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În partea A din anexă figurează o listă de 
proiecte corespunzând priorităților 
prevăzute la articolul 5.

În partea A și partea B din anexă figurează 
o listă orientativă de proiecte 
corespunzând priorităților prevăzute la 
articolul 5.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor pe termen scurt, cu rezultate pe termen scurt, 
astfel încât acestea să aibă un impact semnificativ pentru soluționarea crizei actuale.
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Amendamentul 76
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Asistența financiară în cadrul PEER 
(denumită în continuare „asistența PEER”) 
pentru proiectele privind interconexiunile 
de gaze și de energie electrică se acordă 
pentru acțiuni care realizează proiectele din 
anexă, partea A, sau părți ale acestora.

(1) Asistența financiară în cadrul PEER 
(denumită în continuare „asistența PEER”) 
pentru proiectele privind interconexiunile 
de gaze și de energie electrică se acordă 
pentru acțiuni care contribuie la creșterea 
eficienței energetice, inclusiv în cazul 
clădirilor, sau care realizează proiectele 
din anexă, partea A, sau părți ale acestora.

Or. en

Justificare

Este important ca asistența financiară acordată în cadrul PEER pentru proiectele de 
interconectare a rețelelor de gaze și electricitate să fie acordată pentru acțiuni care 
contribuie, de asemenea, la creșterea eficienței energetice, inclusiv în cazul clădirilor.

Amendamentul 77
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Propunerile sunt eligibile pentru 
asistență PEER doar dacă implementează 
proiectele enumerate în partea A din anexă 
și dacă nu depășesc valoarea maximă a 
asistenței PEER stabilită în anexa 
respectivă.

(1) Propunerile sunt eligibile pentru 
asistență PEER doar dacă implementează 
proiectele din domeniul eficienței 
energetice, inclusiv din domeniul 
eficienței energetice a cladirilor sau sunt
proiectele enumerate în partea A din anexă 
și dacă nu depășesc valoarea maximă a 
asistenței PEER stabilită în anexa 
respectivă.

Or. ro
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Justificare

Eficienta energetica este un domeniu care poate contribui la dezvoltarea economica a 
Europei

Amendamentul 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) pentru proiecte pe termen lung 
destinate să înceapă înainte de sfârșitul 
lui 2010;

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că proiectele eligibile pentru finanțare în temeiul prezentului regulament 
contribuie într-adevăr la redresarea economică, este esențial ca proiectele respective să 
funcționeze deja în termen de un an și jumătate. Este de asemenea important ca finanțarea să 
vizeze proiecte la scară largă astfel încât să contribuie la redresarea financiară pe o 
perioadă de timp îndelungată.

Amendamentul 79
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Diferitele proiecte sunt clasificate în 
funcție de gradul de fezabilitate a punerii 
în aplicare a acestora și de rapiditatea cu 
care pot fi finalizate.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 48/99 AM\772702RO.doc

RO

Justificare

Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor pe termen scurt, cu rezultate pe termen scurt, 
astfel încât acestea să aibă un impact semnificativ pentru soluționarea crizei actuale.

Amendamentul 80
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) maturitatea, în special în ceea ce 
privește capacitatea de demarare anticipată 
a lucrărilor și de angajare de fonduri până 
la sfârșitul anului 2010;

(a) maturitatea, în special în ceea ce 
privește capacitatea de demarare anticipată 
a lucrărilor și de angajare de fonduri până 
la sfârșitul anului 2011;

Or. en

Justificare

Planul de redresare a fost conceput ca un stimul pentru economia europeană bazat pe 
obiectivele pe termen lung ale UE; prin garantarea creșterii capacității de interconectare, 
acesta devine o ocazie foarte bună de a realiza progrese spre o piață energetică europeană 
unică.

Amendamentul 81
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) perioada după care creșterea 
capacității de interconectare trebuie să 
devină disponibilă pentru agenții de pe 
piață; această perioadă nu depășește trei 
ani de la acordarea sprijinului; 

Or. en
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Justificare

Planul de redresare a fost conceput ca un stimul pentru economia europeană bazat pe 
obiectivele pe termen lung ale UE; prin garantarea creșterii capacității de interconectare, 
acesta devine o ocazie foarte bună de a realiza progrese spre o piață energetică europeană 
unică.

Amendamentul 82
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) creșterea capacității de transportare a 
electricității sau a gazelor naturale cel 
puțin între frontierele statelor membre 
implicate în proiect, indiferent de faptul 
că asistența este acordată unuia sau mai 
multora dintre statele membre respective;

Or. en

Justificare

Planul de redresare a fost conceput ca un stimul pentru economia europeană bazat pe 
obiectivele pe termen lung ale UE; prin garantarea creșterii capacității de interconectare, 
acesta devine o ocazie foarte bună de a realiza progrese spre o piață energetică europeană 
unică.

Amendamentul 83
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) măsura în care proiectul corespunde 
priorităților stabilite de fiecare dintre 
inițiativele regionale conduse de grupul 
european de reglementare în domeniul 
energiei electrice și al gazelor (ERGEG) 
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cu scopul de a obține o piață energetică 
europeană unică;

Or. en

Justificare

Planul de redresare a fost conceput ca un stimul pentru economia europeană bazat pe 
obiectivele pe termen lung ale UE; prin garantarea creșterii capacității de interconectare, 
acesta devine o ocazie foarte bună de a realiza progrese spre o piață energetică europeană 
unică.

Amendamentul 84
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) capacitatea de a imbunătățti eficiența 
energetică și de a reduce consumul de 
energie primară, inclusiv în sectorul 
clădirilor.

Or. ro

Justificare

În scopul evaluării propunerilor primite  printre criteriile aplicate de Comisie se numara si 
capacitatea de a imbunatati eficienta energetica si de a reduce consumul de energie primara, 
inclusiv in sectorul cladirilor

Amendamentul 85
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Diverselor proiecte li se acordă un 
nivel de prioritate în conformitate cu 
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probabilitatea ca acestea să poată fi 
implementate și rapiditatea cu care pot fi 
realizate.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor pe termen scurt, cu rezultate pe termen scurt, 
astfel încât acestea să aibă un impact semnificativ pentru soluționarea crizei actuale.

Amendamentul 86
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Asistența PEER pentru proiecte privind 
energia eoliană offshore se atribuie în urma 
unei cereri de propuneri care se limitează 
la acțiunile care realizează proiectele
enumerate în partea B din anexă.

(1) Asistența PEER pentru proiecte privind 
energia eoliană offshore se atribuie în urma 
unei cereri de propuneri care 
implementează proiecte cum ar fi cele
enumerate orientativ în partea B din anexă.

Or. en

Justificare

Anexa trebuie adaptată în consecință.

Amendamentul 87
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Proiectele privind energia eoliană 
off-shore prevăzute la alineatul (1) 
primesc finanțare în conformitate cu 
Planul strategic european pentru 
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tehnologiile energetice (planul SET). Se 
ține seama de acest plan la stabilirea 
priorităților de finanțare viitoare, în 
funcție de cele șase inițiative industriale 
europene și de Planul SET.

Or. en

Justificare

Obiectivul planului SET este accelerarea dezvoltării unui portofoliu vast de tehnologii care 
își vor aduce contribuția la combaterea schimbărilor climatice și la îmbunătățirea siguranței 
aprovizionării cu energie. Planul de redresare include finanțare inițială doar pentru 
proiectele privind energia eoliană offshore și captarea și stocarea carbonului. În cadrul 
dezbaterilor privind bugetul viitoare trebuie luată în considerare finanțarea altor tehnologii 
pentru a nu neglija alte tehnologii și pentru a evita ca energia eoliană offshore și captarea și 
stocarea carbonului să primească finanțare de mai multe ori, din surse diferite, în 
detrimentul altor sectoare.

Amendamentul 88
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Propunerile sunt eligibile pentru 
asistență PEER doar dacă implementează 
proiectele enumerate în partea B din 
anexă, dacă nu depășesc valorile maxime 
ale asistenței PEER stabilite în anexa 
respectivă și dacă îndeplinesc următoarele 
condiții:

(1) Propunerile sunt eligibile pentru 
asistența PEER doar dacă implementează 
proiecte de tipul celor enumerate în 
partea B din anexa B.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor pe termen scurt, cu rezultate pe termen scurt, 
astfel încât acestea să aibă un impact semnificativ pentru soluționarea crizei actuale.
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Amendamentul 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calendarul proiectului prevede 
cheltuieli de capital substanțiale în 2009 
și 2010;

(a) proiectul este un proiect pe termen 
lung destinat să înceapă înainte de 
sfârșitul lui 2010;

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că proiectele eligibile pentru finanțare în temeiul prezentului regulament 
contribuie într-adevăr la redresarea economică, este esențial ca proiectele respective să 
funcționeze deja în termen de un an și jumătate. Este de asemenea important ca finanțarea să 
vizeze proiecte la scară largă, astfel încât să contribuie la redresarea financiară pe o 
perioadă de timp îndelungată.

Amendamentul 90
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Diferitele proiecte sunt clasificate în 
funcție de gradul de fezabilitate a punerii 
în aplicare a acestora și de rapiditatea cu 
care pot fi finalizate.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor pe termen scurt, cu rezultate pe termen scurt, 
astfel încât să aibă un impact semnificativ asupra modului de abordare a crizei actuale.
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Amendamentul 91
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) măsura în care întreprinderile 
comunitare menționate la articolul 12 
alineatul (2) integrează în mod 
corespunzător industria europeană 
relevantă.

Or. en

Justificare

Pentru ca planul de redresare să aibă efectele dorite, industria europeană ar trebui să fie 
reprezentată în mod consecvent.

Amendamentul 92
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Diferitele proiecte ar trebui să fie 
clasificate în funcție de gradul de 
fezabilitate a punerii în aplicare a 
acestora și de rapiditatea cu care pot fi 
finalizate.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor pe termen scurt, cu rezultate pe termen scurt, 
astfel încât să aibă un impact semnificativ asupra modului de abordare a crizei actuale.
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Amendamentul 93
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Asistența PEER pentru proiecte privind 
captarea și stocarea carbonului se acordă 
pentru acțiuni prin care se realizează 
proiectele enumerate în partea C din anexă.

(1) Asistența PEER pentru proiecte privind 
captarea și stocarea carbonului se acordă 
pentru acțiuni prin care se realizează 
proiectele de tipul celor enumerate în 
partea C din anexă.

Or. en

Justificare

Anexa trebuie adaptată în consecință.

Amendamentul 94
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se acordă asistență PEER pentru cel 
mult cinci proiecte. Finanțarea nu 
depășește 250 de milioane EUR per 
proiect.

(4) Se acordă asistență PEER pentru cel 
mult cinci proiecte. Finanțarea nu 
depășește 150 de milioane EUR per 
proiect.

Or. en
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Amendamentul 95
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Proiectele privind captarea și 
stocarea carbonului prevăzute la alineatul 
(1) primesc finanțare în conformitate cu 
Planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice (planul SET). Se 
ține seama de această finanțare la 
stabilirea priorităților de finanțare 
viitoare, în funcție de cele șase inițiative 
industriale europene și de Planul SET.

Or. en

Justificare

Obiectivul planului SET este accelerarea dezvoltării unui portofoliu vast de tehnologii care 
își vor aduce contribuția la combaterea schimbărilor climatice și la îmbunătățirea siguranței 
aprovizionării cu energie. Planul de redresare include finanțare inițială doar pentru 
proiectele privind energia eoliană offshore și captarea și stocarea carbonului. În cadrul 
dezbaterilor viitoare privind bugetul trebuie luată în considerare finanțarea altor tehnologii, 
pentru a nu neglija alte tehnologii și pentru a evita ca energia eoliană offshore și captarea și 
stocarea carbonului să primească finanțare de mai multe ori, din surse diferite, în 
detrimentul altor sectoare.

Amendamentul 96
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Propunerile sunt eligibile pentru 
asistență PEER doar dacă implementează 
proiectele enumerate în partea C din anexă 
și dacă îndeplinesc următoarele condiții:

(1) Propunerile sunt eligibile pentru 
asistența PEER doar dacă implementează 
proiectele de tipul celor enumerate în 
partea C din anexă.

Or. en
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Justificare

Anexa trebuie adaptată în consecință.

Amendamentul 97
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele demonstrează că au 
capacitatea de a capta minim 85% din CO2 
în instalații de producere a energiei 
electrice care vor avea o putere electrică de 
cel puțin 300 MW sau echivalent, precum 
și de a transporta și stoca geologic acest 
CO2 în subteran, în condiții de siguranță;

(a) proiectele demonstrează că au 
capacitatea de a capta minim 85% din CO2 
în instalații de producere a energiei 
electrice care vor avea o putere electrică de 
cel puțin 300 MW sau echivalent (sau în 
echipamentele de captare care tratează un 
flux de gaz rezidual care corespunde 
puterii electrice de cel puțin 300 MW într-
o centrală electrică mai mare ), precum și 
de a transporta și stoca geologic acest CO2
în subteran, în condiții de siguranță;

Or. en

Justificare

Este important să se specifice că ar fi posibilă realizarea unui proiect demonstrativ privind 
captarea și stocarea carbonului care tratează un flux de gaz rezidual care corespunde puterii 
electrice de cel puțin 300 MW, chiar dacă centrala electrică are mai mult de 300 MW 
capacitate instalată (de exemplu 800 MW). Astfel, s-ar putea limita costurile totale, fără a 
compromite în același timp eficiența demonstrației.

Amendamentul 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele demonstrează că au 
capacitatea de a capta minim 85% din CO2 

(a) proiectele demonstrează că au 
capacitatea de a capta minim 85% din CO2 
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în instalații de producere a energiei 
electrice care vor avea o putere electrică de 
cel puțin 300 MW sau echivalent, precum 
și de a transporta și stoca geologic acest 
CO2 în subteran, în condiții de siguranță;

în instalaţii de producere a energiei 
electrice care vor avea o putere electrică de 
cel puţin 300 MW sau echivalent (sau în 
echipamentele de captare care tratează un 
flux de gaz rezidual care corespunde 
puterii electrice de cel puţin 300 MWe 
într-o centrală electrică mai mare ), 
precum şi de a transporta şi stoca geologic 
acest CO2 în subteran, în condiţii de 
siguranţă;

Or. xm

Justificare

Many demonstration projects based on post-combustion capture technology will involve 
installations with an output exceeding 300 MW, treating only part, and not all, the flue gas 
flow. The above amendment makes this possible providing that the flue gas treated is equal to, 
or greater than, that which would be produced by a 300MW plant using the same technology. 
The decision not to treat the entire flue gas flow makes it possible to reduce the cost of the 
demonstration project without compromising the significance thereof. In fact, post-
combustion CO2 capture will be affected in modular plants.

Amendamentul 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele demonstrează că au 
capacitatea de a capta minim 85% din CO2 
în instalații de producere a energiei 
electrice care vor avea o putere electrică de 
cel puțin 300 MW sau echivalent, precum 
și de a transporta și stoca geologic acest 
CO2 în subteran, în condiții de siguranță;

(a) proiectele demonstrează că au 
capacitatea de a capta minim 85% din CO2
în instalații de producere a energiei 
electrice care vor avea o putere electrică de 
cel puțin 250 MW sau echivalent, precum 
și de a transporta și stoca geologic acest 
CO2 în subteran, în condiții de siguranță;

Or. en

Justificare

În lipsa pragului de 250 MW, unele dintre proiectele incluse pe lista proiectelor eligibile în 
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anexă nu s-ar califica pentru obținerea finanțării în cadrul programului.

Amendamentul 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calendarul proiectului prevede 
cheltuieli de capital substanțiale în 2009 
și 2010;

(b) în cadrul proiectelor sunt prevăzute 
cheltuieli de capital substanţiale în 2010, 
cu condiţia obţinerii autorizaţiilor de 
planificare necesare. Se elaborează 
sistemul de cheltuieli principal până în 
2013, incluzându-se ultimele cheltuieli 
prevăzute pentru 2014/2015.

Or. xm

Justificare

Formularea iniţială, care necesită cheltuieli de investiţii substanţiale în 2009 şi 2010 nu ţine 
seama de faptul că nu se pot efectua investiţii înainte de acordarea autorizaţiei. Aceasta 
depinde de transpunerea în legislaţia naţională a directivei privind stocarea geologică a 
dioxidului de carbon, dar în conformitate cu estimările cele mai optimiste, se aşteaptă ca 
autorizarea să fie acordată în termen de doi ani.Se aşteaptă ca cea mai mare parte a 
costurilor de investiţii să fie suportate înainte de 2013 şi să se reducă semnificativ în 2014 şi 
2015.

Amendamentul 101
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calendarul proiectului prevede
cheltuieli de capital substanțiale în 2009 și
2010;

(b) în cadrul proiectelor sunt prevăzute 
cheltuieli de capital substanțiale în 2010, 
cu condiția obținerii autorizațiilor de 
planificare necesare. Se elaborează 
sistemul principal de cheltuieli până în 
2013, incluzându-se ultimele cheltuieli 
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prevăzute pentru 2014/2015.

Or. en

Justificare

Luând în considerare programul de punere în aplicare a Directivei privind captarea și 
stocarea carbonului, este necesar să li se permită sistemelor principale de cheltuieli până în 
2013 să planifice ultimele investiții până în 2014 și 2015.

Amendamentul 102
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calendarul proiectului prevede 
cheltuieli de capital substanțiale în 2009 și 
2010;

(b) calendarul proiectului prevede 
angajamente de capital substanțiale în 
primii doi ani de la acordarea fondurilor. 
Toate angajamentele depind de stabilirea 
unui cadru național și de obținerea 
permisiunii necesare.

Or. en

Justificare

Procesul de selectare a proiectelor demonstrative poate dura până la sfârșitul lui 2009. 
Datele exacte propuse nu ar mai fi, prin urmare, compatibile cu procesul. Orice angajament 
de capital depinde de condiții care nu pot fi controlate de operatorii de proiect.

Amendamentul 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calendarul proiectului prevede 
cheltuieli de capital substanțiale în 2009 

(b) proiectul este un proiect pe termen 
lung destinat să înceapă înainte de 
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și 2010; sfârșitul lui 2010;

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că proiectele eligibile pentru finanțare în temeiul prezentului regulament 
contribuie într-adevăr la redresarea economică, este esențial ca proiectele respective să 
funcționeze în termen de un an și jumătate din acest moment. Este de asemenea important ca 
finanțarea să vizeze proiecte la scară largă astfel încât să contribuie la redresarea financiară 
pe o perioadă de timp îndelungată.

Amendamentul 104
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calendarul proiectului prevede 
cheltuieli de capital substanțiale în 2009 și 
2010;

b) calendarul proiectului prevede 
posibilitatea de a angaja fonduri în 2011 
și cheltuieli de capital substanțiale până la 
sfârșitul lui 2012;

Or. en

Amendamentul 105
Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calendarul proiectului prevede 
cheltuieli de capital substanțiale în 2009 și 
2010;

(b) calendarul proiectului prevede 
cheltuieli substanțiale în 2009 și 2010;

Or. en
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Justificare

Cheltuielile nu trebuie limitate la cheltuieli de capital, ci ar trebui să permită și alte 
cheltuieli, cum ar fi cele în vederea validării soluțiilor de stocare sau analizele tehnice 
detaliate.

Amendamentul 106
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Diferitele proiecte sunt clasificate în 
funcție de gradul de fezabilitate a punerii
în aplicare a acestora și de rapiditatea cu 
care pot fi finalizate.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor pe termen scurt, cu rezultate pe termen scurt, 
astfel încât să aibă un impact semnificativ asupra modului de abordare a crizei actuale.

Amendamentul 107
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) viabilitatea pachetului financiar pentru 
întreaga fază investițională a proiectului;

(b) viabilitatea pachetului financiar pentru 
întreaga fază investițională a proiectului, 
pe baza unui plan financiar cuprinzător și 
prin identificarea domeniilor, elementelor 
sau stadiilor investițiilor cărora ar trebui 
să li se acorde finanțare;

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\772702RO.doc 63/99 PE421.268v01-00

RO

Justificare

Regulamentul ar trebui să specifice în mod clar și fără echivoc ce elemente sunt necesare 
pentru evaluarea planului financiar cuprins în propunerea de proiect.  Este posibil ca 
exprimarea la modul general din acest articol să nu sprijine în mod corespunzător Comisia 
Europeană în procesul de selecție al propunerilor de proiecte privind captarea și stocarea 
carbonului.

Amendamentul 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) viabilitatea pachetului financiar pentru 
întreaga fază investițională a proiectului;

(b)viabilitatea pachetului financiar pentru 
întreaga fază investiţională a proiectului, 
pe baza unui plan financiar cuprinzător şi 
prin identificarea domeniilor, elementelor 
sau stadiilor investiţiilor cărora ar trebui 
să li se acorde finanţare;

Or. xm

Justificare

Formularea generală a articolului 20 alineatul (1) litera (b) nu oferă Comisiei o bază 
specifică de evaluare pentru selectarea proiectelor privind captarea şi stocarea carbonului. 
Prin urmare, regulamentul ar trebui să specifice cu claritate şi fără echivoc ce elemente 
trebuie utilizate ca bază pentru evaluarea pachetului financiar pentru proiectul prezentat.

Amendamentul 109
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) finanțarea solicitată per tonă de CO2 cu 
care urmează să se reducă emisiile în 
primii cinci ani de funcționare (coeficient 
de ponderare de 40%);

(a) finanțarea solicitată per tonă de CO2 cu 
care urmează să se reducă emisiile în 
primii cinci ani de funcționare, ținându-se 
seama, printre altele, de factori importanți 
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cum ar fi proporțiile proiectului, 
tehnologia aplicată, combustibilul și 
mijloacele de transport utilizate
(coeficient de ponderare de 20%);

Or. en

Justificare

Propunerea este prea simplă: Costurile per tonă de CO2 depind, printre altele, de proporțiile 
proiectului, tehnologiile aplicate (precombustia sau postcombustia), combustibilul și 
mijloacele de transport utilizate (inclusiv lungimea conductelor) etc.

Amendamentul 110
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) complexitatea proiectului și gradul de 
inovare al întregii instalații, inclusiv 
activitățile de cercetare conexe, precum și 
angajamentul demonstrat de beneficiari de 
a difuza rezultatele progreselor tehnologice 
realizate de proiect către alți operatori
europeni în concordanță cu legislația 
comunitară și, în special, cu obiectivele și 
structurile definite în Planul strategic 
european pentru tehnologiile energetice 
(coeficient de ponderare de 40%);

(b) gradul de inovare al întregii instalații, 
inclusiv activitățile de cercetare conexe, 
precum și angajamentul demonstrat de 
beneficiari de a difuza rezultatele 
progreselor tehnologice realizate de proiect 
către alți operatori europeni în concordanță 
cu legislația comunitară și, în special, cu 
obiectivele și structurile definite în Planul 
strategic european pentru tehnologiile 
energetice (coeficient de ponderare de 
20%);

Or. en

Justificare

Complexitatea nu ar trebui încurajată fără niciun scop. Este necesar ca la evaluarea 
probabilității ca proiectul să aibă rezultatele așteptate, să se ia în considerare riscurile 
prezentate de tehnologie. 
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Amendamentul 111
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) probabilitatea ca proiectul să aibă 
rezultatele așteptate (coeficient de 
ponderare de 20%);

Or. en

Justificare

Complexitatea nu ar trebui încurajată fără niciun scop. Este necesar ca la evaluarea 
probabilității ca proiectul să aibă rezultatele așteptate, să se ia în considerare riscurile 
prezentate de tehnologie. 

Amendamentul 112
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) beneficiile suplimentare ale 
proiectului, cum ar fi contribuția acestuia 
la o viitoare infrastructură europeană de 
captare și stocare a carbonului, care ar fi 
în avantajul proiectelor comerciale 
viitoare (coeficient de ponderare de 20%);

Or. en

Justificare

Complexitatea nu ar trebui încurajată fără niciun scop. Este necesar ca la evaluarea 
probabilității ca proiectul să aibă rezultatele așteptate, să se ia în considerare riscurile 
prezentate de tehnologie. 
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Amendamentul 113
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 80% din totalul costurilor de 
investiție eligibile.

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 80% din totalul costurilor de 
investiție eligibile. Obținerea de asistență 
PEER nu exclude alte surse de finanțare.

Or. en

Amendamentul 114
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 80% din totalul costurilor de 
investiție eligibile.

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza de pregătire și din 
faza investițională a proiectului care se pot 
atribui exclusiv captării și stocării 
carbonului. Această finanțare nu depășește 
80% din totalul costurilor de investiție 
eligibile.

Or. en

Justificare

Printre costurile de investiție eligibile trebuie introduse și acelea legate de faza de pregătire 
a întregului proiect. Faza preliminară a proiectului face într-adevăr parte integrantă din 
punerea în aplicare la scară largă a proiectului.
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Amendamentul 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 80% din totalul costurilor de 
investiție eligibile.

Finanţarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza de pregătire şi din 
faza investiţională a proiectului care se pot 
atribui exclusiv captării şi stocării 
carbonului. Această finanţare nu depăşeşte 
80% din totalul costurilor de investiţie 
eligibile.

Or. xm

Justificare

În spiritul prezentei propuneri de regulament, este important să se includă printre costurile 
finanţate prin programul PEER acele costuri relaţionate cu faza de planificare a proiectului 
la scară largă la nivel european. Faza preliminară face într-adevăr parte integrantă din 
punerea în aplicare la scară largă a proiectului care urmează să fie cofinanţat.

Amendamentul 116
Philippe Busquin

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 80% din totalul costurilor de 
investiție eligibile.

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 50% din totalul costurilor de 
investiție eligibile.

Or. en
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Amendamentul 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 80% din totalul costurilor de 
investiție eligibile.

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 50% din totalul costurilor de 
investiție eligibile.

Or. en

Justificare

Cele trei domenii diferite de proiecte în cadrul planului de redresare trebuie tratate echitabil. 
Scopul planului de redresare este „obținerea de beneficii maxime la costuri minime”. Se pune 
accentul prea mult pe captarea și stocarea carbonului. Banii contribuabililor trebuie utilizați 
în așa fel încât să aducă beneficii în mod rapid. Prin reducerea valorii costurilor totale de 
investiție eligibile la nivelul proiectelor privind interconexiunile și energia eoliană offshore s-
ar putea aduce fonduri suplimentare fără a crește nivelul general al finanțării planului de 
redresare.

Amendamentul 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 80% din totalul costurilor de 
investiție eligibile.

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 50% din totalul costurilor de 
investiție eligibile.
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Or. en

Justificare

Modificarea este necesară pentru a menține consecvența cu principiile stabilite în pachetul 
ETS (considerentul 20), adoptat de Parlament în decembrie 2008. 

Amendamentul 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 80% din totalul costurilor de 
investiție eligibile.

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 50% din totalul costurilor de 
investiție eligibile.

Or. en

Amendamentul 120
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 80% din totalul costurilor de 
investiție eligibile. 

Finanțarea PEER contribuie la costul 
acelor elemente din faza investițională a 
proiectului care se pot atribui exclusiv 
captării și stocării carbonului, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare. Această finanțare nu 
depășește 50% din totalul costurilor de 
investiție eligibile.

Or. en
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Amendamentul 121
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența PEER nu aduce atingerii 
cofinanțării ulterioare de către statele 
membre prin alte instrumente comunitare, 
cu condiția ca suma totală acordată prin 
intermediul instrumentelor naționale și 
comunitare să nu depășească 80% din 
totalul costurilor de investiție eligibile.

Or. en

Justificare

Pentru a evita incertitudinile privind interpretările posibile este necesar să se clarifice, 
precum în Directiva ETS, că proiectele demonstrative pot fi finanțate și de către statele 
membre și sau prin intermediul altor instrumente europene. În acest mod se sporește gradul 
de încredere în investițiile în tehnologiile de captare și stocare a carbonului, întrucât punerea 
în aplicare a captării și stocării carbonului este considerată importantă pentru atingerea 
obiectivelor europene privind schimbările climatice.

Amendamentul 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistenţa PEER nu aduce atingerii 
cofinanţării ulterioare de către statele 
membre prin alte instrumente comunitare.

Or. xm
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Justificare

Pentru a evita incertitudinile privind interpretările posibile este necesar să se clarifice, 
precum în Directiva ETS, că acest tip de proiecte pot fi finanţate şi de către statele membre şi 
sau prin intermediul altor instrumente europene evitând astfel incertitudinile privind 
interpretările posibile ale textului în cauză şi creând în acest mod mediul propice, de 
încredere în investiţiile în tehnologiile de captare şi stocare a carbonului, întrucât punerea în 
aplicare a acestora este considerată foarte importantă pentru atingerea obiectivelor 
europene privind combaterea schimbărilor climatice.

Amendamentul 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma cererii de propuneri menționate 
la articolul 18 alineatul (2), Comisia, 
hotărând în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 28 alineatul (2), 
selectează propunerile care vor beneficia 
de asistență PEER și stabilește valoarea 
asistenței PEER care urmează să fie 
acordată. Comisia precizează condițiile și 
metodele de implementare a propunerilor.

(1) În urma cererii de propuneri menționate 
la articolul 18 alineatul (2), Comisia, 
hotărând în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 28 alineatul (2), 
selectează propunerile care vor beneficia 
de asistență PEER și stabilește valoarea 
asistenței PEER care urmează să fie 
acordată. Comisia precizează condițiile și 
metodele de implementare a propunerilor. 
Comisia stabilește liste de rezervă pentru 
propuneri.

Or. en

Justificare
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Amendamentul 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La fiecare trei luni, Comisia publică 
un raport cu lista de propuneri actualizată 
și cu data de începere a lucrărilor 
prevăzută.

Or. en

Justificare

Majoritatea proiectelor prevăzute la anexele A, B, C și D nu vor fi puse în practică în 
termenul prevăzut și, prin urmare, nu vor avea efecte pozitive imediate în materie de 
economie și ocupare a forței de muncă. Pe de altă parte, sectorul energiei regenerabile și, în 
special, cel al energiei electrice heliotermice, oferă proiecte demonstrative a căror 
construcție poate începe imediat și poate avea impact atât asupra sectorului energiei, cât și al 
celui economic. Ar trebui inclusă o noua anexă E a Comisiei cu propuneri în domeniul 
energiei regenerabile, mai exact în cel al energiei electrice solare.

Amendamentul 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care una dintre 
propunerile incluse în lista principală este 
amânată și construcția în sine nu poate 
începe înainte de 30 iunie 2010, 
propunerile de pe lista de rezervă care 
necesită o sumă similară de fonduri de 
sprijin sunt incluse în lista principală 
pentru lansarea imediată.

Or. en
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Justificare

Majoritatea proiectelor prevăzute la anexele A, B, C și D nu vor fi puse în practică în 
termenul prevăzut și, prin urmare, nu vor avea efecte pozitive imediate în materie de 
economie și ocupare a forței de muncă. Pe de altă parte, sectorul energiei regenerabile și, în 
special, cel al energiei electrice heliotermice, oferă proiecte demonstrative a căror 
construcție poate începe imediat și poate avea impact atât asupra sectorului energiei, cât și al 
celui economic. Ar trebui inclusă o noua anexă E a Comisiei cu propuneri în domeniul 
energiei regenerabile, mai exact în cel al energiei electrice solare.

Amendamentul 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Propunere de regulament
Capitolul II - secțiunea 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 3a
PROIECTE URBANE PRIVIND 

ENERGIA INTELIGENTE
Articolul 22a

Asistența PEER pentru proiecte urbane 
privind energia inteligente se acordă în 
urma unei cereri de propunere limitate la 
acțiunile prin care se realizează proiectele 
enumerate în partea Ca (nouă) din anexă.

Or. en

Justificare

Zonele urbane joacă un rol-cheie în combaterea schimbărilor climatice, acestea găzduind 
80% dintre cetățenii UE și 70% din emisiile de gaze cu efect de seră. Alocarea a 500 de 
milioane de EUR orașelor, în temeiul planului de redresare astfel cum a propus inițial 
Comisia a fost eliminată din lista de măsuri. Există un potențial enorm pentru investiții în 
energia durabilă la nivel local, ceea ce ar crea locuri de muncă și ar contribui la realizarea 
obiectivelor privind clima și energia mai rapid.
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Amendamentul 127
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Capitolul II - secțiunea 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 3a
Articolul 22a

(1) Diferitele instituții financiare, în 
special BEI și FMI, cooperează strâns în 
cazul finanțării proiectelor privind 
economia de energie și eficiența 
energetică.
(2) În plus, autoritățile locale cooperează 
îndeaproape pentru realizarea proiectelor 
relevante și a diferitelor programe, de 
tipul proiectelor urbane inteligente, care 
sunt considerate proiecte vizate de 
finanțare. Proiectele le includ pe cele care 
vizează energia durabilă locală și 
fondurile alocate climei, împrumuturile 
directe pentru orașele UE și băncile locale 
pentru acțiuni durabile, agențiile pentru 
energia locală și climă și campaniile de 
sensibilizare privind piața clădirilor 
inteligente din punct de vedere energetic.

Or. en

Justificare

Proiectele cuprinse în prezentul Regulament pot fi promovate în cooperare cu diferite 
posibilități de investiții.
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Amendamentul 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
CAPITOLUL III – Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL III CAPITOLUL III
DISPOZIȚII COMUNE DISPOZIȚII COMUNE

SUBVENȚII DIRECTE ȘI 
INSTRUMENTE DE FINANȚARE 

INOVATOARE

Or. en

Justificare

Dispoziții orizontale care să cuprindă toate subprogramele reprezintă o soluție mai bună și 
mai comodă decât dispoziții foarte specifice, privitoare la toate subprogramele posibile, 
astfel cum sugerează Comisia. Prin urmare, întregul Capitol II a fost înlocuit cu un ansamblu 
de dispoziții comune în Capitolul III. Acest amendament introduce aceste dispoziții comune.

Amendamentul 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 22a (nou) - după titlul Capitolului III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Eligibilitate

(1) Propunerile sunt eligibile pentru 
asistența PEER numai dacă 
implementează proiecte în domeniile 
prevăzute la articolul 1.
(2) În funcție de proiect, propunerile pot 
fi prezentate:
(a) de unul sau mai multe state membre 
sau orașe de pe teritoriul UE, care 
acționează în comun;
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(b) de una sau mai multe întreprinderi 
sau organizații publice sau private care 
acționează în comun, cu acordul direct al 
statului sau statelor membre și/sau al 
autorităților competente (din orașe, 
provincii sau regiuni) vizate de proiectul 
în cauză; sau
(c) de una sau mai multe organizații 
internaționale care acționează în comun, 
cu acordul tuturor statelor membre și/sau 
al autorităților competente (din orașe, 
provincii sau regiuni) vizate în mod direct 
de proiectul în cauză; sau
(d) de o întreprindere comună, cu acordul 
tuturor statelor membre și/sau al 
autorităților competente (din orașe, 
provincii sau regiuni) vizate în mod direct 
de proiectul în cauză; sau
(e) de una sau mai multe întreprinderi, 
care acționează în comun.
(2) Nu sunt eligibile propunerile depuse 
de persoane fizice.

Or. en

Amendamentul 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 22b (nou) - după titlul Capitolului III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22b
Criterii de selecție și de atribuire

(1) La evaluarea propunerilor primite în 
cadrul cererii de propuneri, Comisia 
aplică principiul meritelor proprii, care se 
bazează pe criteriile ce urmează:
- maturitatea, în special prin referirea la 
capacitatea de a începe munca din timp și 
angajamentul de a efectua o parte 
importantă din cheltuielile conexe până la 
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sfârșitul lui 2010, precum și capacitatea 
demonstrabilă de a efectua evaluări 
privind fezabilitatea, studii pregătitoare 
sau tehnice și de a obține licențe și 
autorizații până în iunie 2010;
- potențialul de a furniza avantaje sociale 
pe termen lung în ceea ce privește 
securitatea energiei și obiectivele în 
materie de schimbări climatice, în special 
prin promovarea energiei regenerabile și 
a eficienței energetice;
- caracterul viabil și adecvat din punct de 
vedere tehnic al abordării și caracterul 
viabil al pachetului financiar pentru 
întreaga fază investițională a proiectului., 
în special prin referirea la măsura în care 
pot fi create locuri de muncă, la valoarea 
factorului fiscal de multiplicare domestic 
și la gradul de utilizare a resurselor 
umane și naturale insuficient exploatate.

Or. en

Amendamentul 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 22c (nou) - după titlul Capitolului III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22c
Condiții de finanțare

(1) Finanțarea PEER contribuie la 
costurile asociate asistenței tehnice și 
elaborării proiectelor, luându-se în 
considerare eventualele beneficii obținute 
din exploatare, dacă este cazul.
(2) În cazul proiectelor incluse pe lista 
orientativă de proiecte prevăzută în 
anexă, asistența PEER, calculată ca suma 
subvențiilor directe și instrumentelor de 
finanțare inovatoare acordată fiecărui 
proiect, nu depășește valoarea maximă a 
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asistenței PEER stabilită în cadrul 
acesteia.
(3) Asistența PEER sub formă de 
subvenții directe nu depășește 50% din 
costurile de investiție eligibile pe proiect.

Or. en

Amendamentul 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 22d (nou) - după titlul Capitolului III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22d
Instrumente

(1) În urma cererii de propuneri, Comisia 
selectează, dacă este cazul, pe baza listei 
orientative din anexă, propunerile de 
obținere a asistenței PEER, după 
evaluarea gradului în care respectivele 
propuneri respectă criteriile stabilite la 
articolul 22a și criteriile de selecție și de 
atribuire stabilite la articolul 22b și 
determină valoarea finanțării PEER ce 
urmează să fie acordată. Condițiile și 
metodele de implementare a acesteia sunt 
specificate într-un acord de cooperare 
între Comisie și solicitanți. Comisia 
informează beneficiarii cu privire la 
acordarea de finanțare PEER. 
(2) Asistența PEER este acordată pe baza 
acordurilor privind subvențiile directe sau 
instrumentele de finațare directe, astfel 
cum se prevede la articolul 23.

Or. en
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Amendamentul 133
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O parte din asistența comunitară pentru 
proiectele enumerate în anexă se poate 
acorda sub forma unei contribuții la un 
instrument adecvat din resursele Băncii 
Europene de Investiții. Această contribuție 
nu depășește 500 de milioane EUR.

(1) O parte din asistența comunitară pentru 
proiectele de tipul celor enumerate în 
anexă se poate acorda sub forma unei 
contribuții la un instrument adecvat din 
resursele Băncii Europene de Investiții. 
Această contribuție nu depășește 500 de 
milioane EUR.

Or. en

Justificare

Anexa trebuie adaptată în consecință.

Amendamentul 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alt tip de asistență și instrumente PEER Asistența PEER prin intermediul 
instrumentelor de finanțare inovatoare

(1) O parte din asistența comunitară
pentru proiectele enumerate în anexă se 
poate acorda sub forma unei contribuții la 
un instrument adecvat din resursele 
Băncii Europene de Investiții. Această 
contribuție nu depășește 500 de 
milioane EUR.

(1) Comunitatea furnizează o contribuție 
financiară pentru alocarea provizorie și 
de capital pentru împrumuturi sau 
garanții sau capital și alte produse 
financiare emise de BEI, FMI sau alte 
bănci publice din resurse proprii în baza 
instrumentelor financiare adecvate, în 
vederea sprijinirii proiectelor în domeniul 
interconexiunilor de gaze și energie 
electrică, a eficienței energetice, a 
proiectelor urbane inteligente și a 
industriilor ecologice.
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Aceste instrumente sunt elaborate de 
Comisia Europeană în colaborare cu 
BEI, FMI și băncile publice care au 
experiență în domeniu.
(1a) Contribuția de la bugetul Uniunii 
Europene la BEI și alte instituții 
financiare publice reprezintă 50% din 
pachetul financiar total prevăzut la 
articolul 3 alineatul (1), adică 1 875 
milioane EUR. Instituțiile financiare 
competente contribuie cu o sumă egală.
Termenii, condițiile și procedurile 
instrumentului, inclusiv monitorizarea și 
controlul acestuia sunt stabilite într-un 
contract de cooperare între Comisie, BEI, 
FMI sau băncile publice competente.

Expunerea Comunității în raport cu 
instrumentul de garantare a 
împrumuturilor sau orice alt instrument 
de finanțare, inclusiv comisioanele de 
administrare și alte costuri eligibile, este 
limitată la valoarea contribuției comunitare 
la instrumentul respectiv, nefiind permise 
alte angajamente ale bugetului general al 
Uniunii Europene.

(2) Expunerea Comunității în raport cu 
instrumentul respectiv, inclusiv 
comisioanele de administrare și alte costuri 
eligibile, este limitată la valoarea 
contribuției comunitare la instrumentul 
respectiv, nefiind permise alte angajamente 
ale bugetului general al Uniunii Europene.

(3) Comisia, hotărând în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 28 
alineatul (2), ia o decizie privind valoarea 
asistenței PEER care urmează să fie 
acordată acestui instrument. Comisia și 
Banca Europeană de Investiții elaborează 
un memorandum de înțelegere prin care 
se precizează condițiile și metodele de 
implementare a deciziei menționate.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\772702RO.doc 81/99 PE421.268v01-00

RO

Amendamentul 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Criterii de eligibilitate și selecție pentru 

alte proiecte privind energia regenerabilă 
și proiectele urbane inteligente

Propunerile finanțate în condițiile 
prevăzute de articolul 3 alineatul (2) sunt 
eligibile pentru asistență PEER dacă 
îndeplinesc următoarele condiții:
- sunt prezentate de unul sau mai multe 
orașe de pe teritoriul UE;
- sunt preconizate să înceapă înainte de 
sfârșitul lui 2011;
- vizează îmbunătățirea eficienței
energetice și promovarea altor tipuri de 
energie regenerabilă, în special în 
sectorul construcțiilor și al 
transporturilor, conducând astfel atât la 
stimularea pe termen scurt, cât și la 
restructurarea pe termen lung a 
economiei UE.

Or. en

Amendamentul 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Propunere de regulament
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Responsabilități financiare ale statelor 

membre
(1) În strânsă cooperare cu Comisia, 
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statele membre realizează monitorizarea 
din punct de vedere tehnic și controlul 
financiar ale proiectelor și certifică 
valoarea cheltuielilor suportate pentru 
proiecte sau părți ale proiectelor și gradul 
de respectare al cerințelor în materie de 
cheltuieli prevăzute de prezentul 
regulament. Statele membre pot solicita 
participarea Comisiei pe durata 
controalelor la fața locului.
(2) Statele membre informează Comisia 
cu privire la măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (1) și, în special, furnizează o 
descriere a sistemelor de control, 
gestionare și monitorizare instituite 
pentru asigurarea finalizării cu succes a 
proiectului, precum și a legalității și 
corectitudinii cheltuielilor conexe.

Or. en

Justificare

Responsabilitățile financiare ale statelor membre ar trebui să se aplice în cazul tuturor 
proiectelor, nu numai în cel al proiectelor privind interconexiunile de gaze și de energie 
electrică. Prin urmare, articolul 12 ar trebui repoziționat în capitolul II.

Amendamentul 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia realizează o evaluare 
intermediară a PEER până la data de 30 
septembrie 2010 în scopul evaluării 
modului de utilizare efectivă a fondurilor. 
Fondurile care nu au fost încă alocate și 
nici rezervate licitanților rămași sunt 
redirecționate către alte proiecte privind 
energia regenerabilă și eficiența 
energetică, inclusiv către proiectele 
urbane inteligente.
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Or. en

Amendamentul 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul proiectelor privind eficiența 
energetică, comitetul prevăzut la articolul 
16 din Directiva 2006/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
și la articolul 14 din Directiva 2006/91/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul proiectelor urbane 
inteligente, Convenția primarilor.

Or. en

Amendamentul 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul proiectelor urbane privind 
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energia inteligente, Convenția primarilor.

Or. en

Amendamentul 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 
din Decizia 1999/468/CE, ținându-se 
seama de dispozițiile articolului 8 din 
respectiva decizie.

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul articol, se aplică articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 
alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE este 
fixată la o lună.

Or. en

Amendamentul 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia elaborează o evaluare 
financiară a impactului recentei crize a 
gazului asupra statelor membre și ține 
seama de rezultatele acesteia în cadrul 
lucrărilor sale viitoare în domeniul 
politicii energetice comunitare.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\772702RO.doc 85/99 PE421.268v01-00

RO

Amendamentul 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia realizează o evaluare 
intermediară a PEER până la data de 30 
septembrie 2010 în scopul evaluării 
modului de utilizare efectivă a fondurilor. 
Fondurile care nu au fost încă alocate și 
nici rezervate licitanților rămași sunt 
redirecționate către proiecte privind 
energia regenerabilă care pot fi utilizate 
în copul sprijinirii energiei eoliene 
offshore.

Or. en

Justificare

Fondurile care nu au fost încă alocate pot fi utilizate în vederea stimulării în continuare a 
tehnologiilor regenerabile.

Amendamentul 144
Philippe Busquin

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia realizează o evaluare 
intermediară a PEER până la data de 30 
septembrie 2010 în scopul evaluării 
modului de utilizare efectivă a fondurilor. 
Fondurile care nu sunt rezervate 
licitanților rămași ar trebui redirecționate 
către proiecte privind energia 
regenerabilă care pot fi utilizate în copul 
sprijinirii energiei eoliene offshore.

Or. en
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Justificare

Fondurile care nu au fost încă alocate pot fi utilizate în vederea stimulării în continuare a 
tehnologiilor regenerabile. 

Amendamentul 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia monitorizează implementarea 
prezentului regulament. În fiecare an, 
atunci când prezintă proiectul preliminar 
de buget, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
implementarea programului.

Comisia monitorizează implementarea 
prezentului regulament. La fiecare șase 
luni, inclusiv când prezintă proiectul 
preliminar de buget, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind implementarea programului.

În afara obligațiilor de raportare 
prevăzute la alineatul (1), la cererea 
Parlamentului sau a Consiliului,Comisia 
furnizează informații detaliate cu privire 
la utilizarea asistenței PEER, inclusiv a 
instrumentelor de finanțare inovatoare, 
precum și privind punerea în aplicare a 
fiecărui proiect, inclusiv în stadiul de 
dezvoltare și cifre concrete, în special în 
ceea ce privește programarea financiară.

Or. en

Amendamentul 146
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament
Articolul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Perspective viitoare

(1) Comisia elaborează un program nou 
pentru a contribui la redresarea 
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economică prin acordarea de asistență 
comunitară financiară proiectelor din 
domeniul energiei după 2010.
(2) La elaborarea noului program, 
Comisia ține seama de condițiile 
economice și politice actuale și 
organizează consultări cu toate părțile 
interesate și cu experți, dar, în prealabil, 
efectuează un studiu de impact pentru a 
determina care sunt domeniile care au 
nevoie de investiții de urgență.
(3) În paralel, Comisia elaborează un 
mecanism solid și important de finanțare 
a noului program.

Or. en

Amendamentul 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Anexa - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiecte eligibile Lista deschisă de proiecte eligibile

Or. en

Amendamentul 148
András Gyürk

Propunere de regulament
Anexa
Textul propus de Comisie

A. INTERCONEXIUNI

1. Puncte de interconexiune de gaze

Proiect Amplasarea proiectelor care 
beneficiază de sprijin

Contribuția 
comunitară 
prevăzută
(milioane 
EUR)
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Coridorul sudic al gazelor

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austria, Ungaria, Bulgaria, 
Germania, România
Italia, Grecia 

250

100
Interconexiunea baltică

Skanled Polonia, Danemarca, Suedia 150
Rețeaua GNL

Terminal de gaz natural lichefiat pe coasta poloneză 
în portul Świnoujście 

Polonia 80

Europa Centrală și de Sud-Est

Punct de interconexiune Slovacia-Ungaria
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Sistem de transport de gaze în Slovenia de la 
frontiera austriacă la Ljubljana (cu excepția 
tronsonului Rogatec-Kidričevo) 
Interconexiunea Bulgaria-Grecia
(Haskovo-Komotini)
Punct de interconexiune de gaze România-Ungaria
Extinderea capacității de stocare a gazelor în 
platforma cehă
Infrastructură și echipamente care să permită fluxul 
gazelor de la vest la est în eventualitatea unei 
întreruperi de scurtă durată a aprovizionării

Slovacia-Ungaria

Slovenia

Bulgaria, Grecia

România, Ungaria

Republica Cehă

Toate statele membre

25

40

20

30
25

20

Marea Mediterană
Consolidarea rețelei de gaze franceze pe axa Africa-
Spania-Franța

Franța 150

Zona Mării Nordului
Conductă Germania-Belgia-Regatul Unit
Conexiunea Franța-Belgia

Belgia
Franța, Belgia

35
100

TOTAL 1025

2. Puncte de interconexiune de energie electrică

Proiect Amplasarea proiectelor 
care beneficiază de 
sprijin

Contribuția 
comunitară 
prevăzută
(milioane 
EUR)

Interconexiunea baltică

Estlink-2
Interconexiunea Suedia-statele baltice și 

Estonia, Finlanda
Suedia, Letonia, Lituania

100
175

                                               
1 Acest sprijin poate fi acordat în paralel cu sprijinul acordat de Banca Europeană de Investiții.
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consolidarea rețelei în statele baltice
Europa Centrală și de Sud-Est

Halle/Saale – Schweinfurt Germania 50
Marea Mediterană

Consolidarea interconexiunii Portugalia-Spania
Interconexiunea Franța-Spania (Baixas – Sta 
Llogaia)
Nou cablu submarin pentru curent alternativ de 
380 kV între Sicilia și Italia continentală (Sorgente 
– Rizziconi)

Portugalia
Franța, Spania
Italia

30
150
100

Zona Mării Nordului

Interconexiunea Republica Irlanda – Țara Galilor Irlanda, Regatul Unit 100
TOTAL 705

3. Proiecte destinate insulelor mici
Inițiative privind insulele mici izolate Cipru, Malta 20

B. PROIECTE PRIVIND ENERGIA EOLIANĂ OFFSHORE

Proiect Capacita
te

Amplasarea 
proiectelor care 
beneficiază de 
sprijin

Contribuția
comunitară 
prevăzută 
(milioane 
EUR)

1) Integrarea în rețea a energiei eoliene offshore
1.1.Baltic I și II - Kriegers Flak I, II, 
III
Continuarea proiectelor în derulare. 
Finanțarea vizează acoperirea costurilor 
suplimentare pentru găsirea unei soluții 
comune de interconectare.

1.5 GW Danemarca, Suedia, 
Germania, Polonia

150

1.2. Rețeaua din Marea Nordului
Dezvoltarea modulară a unei rețele 
offshore, demonstrație de centrală 
electrică offshore virtuală.

1 GW Regatul Unit, Țările 
de Jos, Germania, 
Irlanda, Danemarca

150

2) Turbine, structuri și componente noi, optimizarea capacităților de producție 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1 
Continuarea proiectelor în derulare. O 
nouă generație de turbine de 6-7 MW și 
structuri inovatoare, situate la mare 
distanță de țărm (până la 100 km), la 
adâncime (până la 40 m). 

0.5 GW Germania, Polonia 150

2.2 Ferma eoliană offshore din 
Aberdeen (centrul european de testare)

0.25 GW Regatul Unit 40
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Continuarea proiectului în derulare –
Testarea turbinelor multi-MW. 
Dezvoltarea de structuri și substructuri 
inovatoare, inclusiv optimizarea 
capacităților de producție a 
echipamentelor de producere a energiei 
din surse eoliene offshore. Poate fi avută 
în vedere o creștere la 100 MW.

2.3 Thornton Bank
Continuarea proiectelor în derulare. 
Concluzii pe baza experienței proiectului 
Downvind (cofinanțat prin PC6); mărirea 
turbinelor instalațiilor Downvind (putere 
de 5 MW) la adâncime (până la 30 m), cu 
impact vizual redus (până la 30 km).

90MW Belgia 10

TOTAL 500

C. PROIECTE PRIVIND CAPTAREA ȘI STOCAREA CARBONULUI
Denumirea/Amplasarea

proiectului
Contribuția
comunitară 
prevăzută 
(milioane 
EUR)

Combu
stibil

Capacitate Tehnică 
de captare 

Concept de 
stocare

Huerth Cărbune 450 MW IGCC Acvifer salin
Jaenschwalde

Germania 250
Cărbune 500 MW Oxicombu

stibil
Zăcăminte de 
petrol/gaze

Eemshaven Cărbune 1200 MW IGCC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Rotterdam Cărbune 1080 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Rotterdam

Țările de Jos 250

Cărbune  800 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Belchatow Polonia 250 Cărbune 858 MW PC Acvifer salin
Acvifer salin 
Compostella

Spania 
(împreună cu 
Portugalia)

250 Cărbune 500 MW Oxicombu
stibil

Acvifer salin

Kingsnorth Cărbune 800 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Zăcăminte de 
petrol/gaze

Cărbune 3390 MW PC Acvifer salin

Tilbury Cărbune 1600 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Hatfield 
(Yorkshire)

Regatul Unit 250

Cărbune 900 MW IGCC Zăcăminte de 
petrol/gaze
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TOTAL 1 250

Amendamentul Parlamentului

A. INTERCONEXIUNI

1. Puncte de interconexiune de gaze

Proiect Amplasarea proiectelor care 
beneficiază de sprijin

Contribuția 
comunitară 
prevăzută
(milioane 
EUR)

Coridorul sudic al gazelor

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austria, Ungaria, Bulgaria, 
Germania, România
Italia, Grecia 

250

115
Interconexiunea baltică

Skanled Polonia, Danemarca, Suedia 165
Rețeaua GNL

Terminal de gaz natural lichefiat pe coasta poloneză 
în portul Świnoujście 

Polonia 100

Europa Centrală și de Sud-Est

Punct de interconexiune Slovacia-Ungaria
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Sistem de transport de gaze în Slovenia de la 
frontiera austriacă la Ljubljana (cu excepția 
tronsonului Rogatec-Kidričevo) 
Interconexiunea Bulgaria-Grecia
(Haskovo-Komotini)
Punct de interconexiune de gaze România-Ungaria
Extinderea capacității de stocare a gazelor în 
platforma cehă
Infrastructură și echipamente care să permită fluxul 
gazelor în sens invers în eventualitatea unei 
întreruperi de scurtă durată a aprovizionării

Interconexiunea Slovacia-Polonia

Slovacia-Ungaria

Slovenia

Bulgaria, Grecia

România, Ungaria
Republica Cehă

Austria, Bulgaria, Republica 
cehă, Estonia, Finlanda, Grecia, 
Ungaria, Letonia, Lituania, 
Luxemburg, Polonia, România, 
Slovacia

Slovacia, Polonia

40

50

50

40
40

100

30

30

20

                                               
1 Acest sprijin poate fi acordat în paralel cu sprijinul acordat de Banca Europeană de Investiții.

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 92/99 AM\772702RO.doc

RO

Interconexiunea Ungaria-Croația

Interconexiunea Bulgaria-România

Ungaria

Bulgaria, România

Marea Mediterană
Consolidarea rețelei de gaze franceze pe axa Africa-
Spania-Franța

Franța 200

GALSI (Gazoductul Algeria-Italia) Italia 100

Zona Mării Nordului
Conductă Germania-Belgia-Regatul Unit
Conexiunea Franța-Belgia

Belgia
Franța, Belgia

35
200

TOTAL 1565

2. Puncte de interconexiune de energie electrică

Proiect Amplasarea proiectelor 
care beneficiază de
sprijin

Contribuția 
comunitară 
prevăzută
(milioane 
EUR)

Interconexiunea baltică

Estlink-2
Interconexiunea Suedia-statele baltice și 
consolidarea rețelei în statele baltice

Estonia, Finlanda
Suedia, Letonia, Lituania

100
175

Europa Centrală și de Sud-Est

Halle/Saale – Schweinfurt Germania 50
Marea Mediterană

Consolidarea interconexiunii Portugalia-Spania
Interconexiunea Franța-Spania (Baixas – Sta 
Llogaia)
Nou cablu submarin pentru curent alternativ de 
380 kV între Sicilia și Italia continentală (Sorgente 
– Rizziconi)

Portugalia
Franța, Spania
Italia

30
150
100

Zona Mării Nordului

Interconexiunea Republica Irlanda – Țara Galilor Irlanda, Regatul Unit 100
Interconexiunile de energie electrică Malta/Italia Malta/Italia 20
TOTAL 725

3. Proiecte destinate insulelor mici
Inițiative privind insulele mici izolate Cipru, Malta 10
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B. PROIECTE PRIVIND ENERGIA EOLIANĂ OFFSHORE

Proiect Capacita
te

Amplasarea 
proiectelor care 
beneficiază de 
sprijin

Contribuția
comunitară 
prevăzută 
(milioane 
EUR)

1) Integrarea în rețea a energiei eoliene offshore
1.1.Baltic I și II - Kriegers Flak I, II, 
III
Continuarea proiectelor în derulare. 
Finanțarea vizează acoperirea costurilor 
suplimentare pentru găsirea unei soluții 
comune de interconectare.

1.5 GW Danemarca, Suedia, 
Germania, Polonia

150

1.2. Rețeaua din Marea Nordului
Dezvoltarea modulară a unei rețele 
offshore, demonstrație de centrală 
electrică offshore virtuală.

1 GW Regatul Unit, Țările 
de Jos, Germania, 
Irlanda, Danemarca, 
Belgia, Franța

150

2) Turbine, structuri și componente noi, optimizarea capacităților de producție 
2.1 Alpha Ventus/Borkum Area - Bard
1
Continuarea proiectelor în derulare. O 
nouă generație de turbine de 6-7 MW și 
structuri inovatoare, situate la mare 
distanță de țărm (până la 100 km), la 
adâncime (până la 40 m). 

0.5 GW Germania, 
Danemarca

150

2.2 Ferma eoliană offshore din 
Aberdeen (centrul european de testare)
Continuarea proiectului în derulare –
Testarea turbinelor multi-MW. 
Dezvoltarea de structuri și substructuri 
inovatoare, inclusiv optimizarea 
capacităților de producție a 
echipamentelor de producere a energiei 
din surse eoliene offshore. Poate fi avută 
în vedere o creștere la 100 MW.

0.25 GW Regatul Unit 40

2.3 Thornton Bank
Continuarea proiectelor în derulare. 
Concluzii pe baza experienței proiectului 
Downvind (cofinanțat prin PC6); mărirea 
turbinelor instalațiilor Downvind (putere 
de 5 MW) la adâncime (până la 30 m), cu 
impact vizual redus (până la 30 km).

90MW Belgia 10

TOTAL 500

C. PROIECTE PRIVIND CAPTAREA ȘI STOCAREA CARBONULUI
Denumirea/Amplasarea Contribuția Combu Capacitate Tehnică Concept de 
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proiectului comunitară 
prevăzută 
(milioane 
EUR)

stibil de captare stocare

Huerth Cărbun
e

450 MW IGCC Acvifer salin

Jaenschwalde

Germania 150

Cărbun
e

500 MW Oxicombu
stibil

Zăcăminte de 
petrol/gaze

Eemshaven Cărbun
e

1200 MW IGCC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Rotterdam Cărbun
e

1080 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Rotterdam

Țările de Jos 150

Cărbun
e

 800 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Belchatow Polonia 150 Cărbun
e

858 MW PC Acvifer salin

Acvifer salin 
Compostella

Spania 
(împreună 
cu 
Portugalia)

150 Cărbun
e

500 MW Oxicombu
stibil

Acvifer salin

Kingsnorth Cărbun
e

800 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Zăcăminte de 
petrol/gaze

Cărbun
e

3390 MW PC Acvifer salin

Tilbury Cărbun
e

1600 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Hatfield 
(Yorkshire)

Regatul Unit 150

Cărbun
e

900 MW IGCC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Torrevaldagli
a

Italia 100 Cărbun
e

660 MW PC

Proiectul privind captarea industrială a carbonului
Florange Franța 50 Transportul CO2 de la instalațiile industriale 

(instalațiile siderurgice) la depozitele subterane 
(acvifer salin)

TOTAL 900

Ca (nou) PROIECTE GEOTERMALE

Proiect Amplasarea proiectelor care 
beneficiază de sprijin

Contribuția 
comunitară 
prevăzută
(milioane 
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EUR)
Centrale electrice care funcționează la temperaturi 
joase și înalte

Slovacia, Ungaria, România, 
Slovenia

50

TOTAL 50

Or. en

Justificare

Anexa inițială propusă de Comisia Europeană nu prezenta o distribuție regională echilibrată 
a sprijinului financiar pentru investițiile în materie de energie. În plus, se punea accentul mai 
mult pe investițiile în materie captare și stocare a carbonului decât pe consolidarea 
interconexiunilor de gaze. Anexa modificată oferă o abordare regională mai echilibrată și 
mai multe surse de energie geotermală și interconexiuni de gaze, care ar putea reprezenta 
mijloace importante de abordare a unei viitoare crize a gazului.

Amendamentul 149
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa – punctul A – punctul 1 – partea 6

Textul propus de Comisie

Marea Mediterană
Consolidarea rețelei de gaze franceze pe axa 
Africa-Spania-Franța

Franța 150

Amendamentul

Marea Mediterană
Consolidarea axei Africa-Spania-Franța

Franța, Spania 200

Or. en

Amendamentul 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Propunere de regulament
Anexa - punctul C

Textul propus de Comisie

Denumirea/Amplasarea Contribuția Combu Capacitate Tehnică Concept de 
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proiectului comunitară 
prevăzută 
(milioane 
EUR)

stibil de captare stocare

Huerth Cărbune 450 MW IGCC Acvifer salin
Jaenschwalde

Germania 250
Cărbune 500 MW Oxicombu

stibil
Zăcăminte de 
petrol/gaze

Eemshaven Cărbune 1200 MW IGCC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Rotterdam Cărbune 1080 MW PC Zăcăminte de
petrol/gaze

Rotterdam

Țările de Jos 250

Cărbune  800 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Belchatow Polonia 250 Cărbune 858 MW PC Acvifer salin
Acvifer salin 
Compostella

Spania 
(împreună 
cu 
Portugalia)

250 Cărbune 500 MW Oxicombu
stibil

Acvifer salin

Kingsnorth Cărbune 800 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Zăcăminte de 
petrol/gaze

Cărbune 3390 MW PC Acvifer salin

Tilbury Cărbune 1600 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Hatfield 
(Yorkshire)

Regatul Unit 250

Cărbune 900 MW IGCC Zăcăminte de 
petrol/gaze

TOTAL 1 250

Amendamentul

Denumirea/Amplasarea
proiectului

Contribuția
comunitară 
prevăzută 
(milioane 
EUR)

Combu
stibil

Capacitate Tehnică 
de captare 

Concept de 
stocare

Huerth Cărbune 450 MW IGCC Acvifer salin
Jaenschwalde

Germania 150
Cărbune 500 MW Oxicombu

stibil
Zăcăminte de 
petrol/gaze

Eemshaven Cărbune 1200 MW IGCC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Rotterdam Cărbune 1080 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Rotterdam

Țările de Jos 150

Cărbune  800 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Belchatow Polonia 150 Cărbune 858 MW PC Acvifer salin
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Acvifer salin 
Compostella

Spania 
(împreună 
cu 
Portugalia)

150 Cărbune 500 MW Oxicombu
stibil

Acvifer salin

Kingsnorth Cărbune 800 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Zăcăminte de 
petrol/gaze

Cărbune 3390 MW PC Acvifer salin

Tilbury Cărbune 1600 MW PC Zăcăminte de 
petrol/gaze

Hatfield 
(Yorkshire)

Regatul Unit 150

Cărbune 900 MW IGCC Zăcăminte de 
petrol/gaze

TOTAL 1 250

Or. en

Amendamentul 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Propunere de regulament
Anexa - punctul Ca (nou)

Amendamentul

C a. Proiecte urbane privind energia inteligente

Proiect Obiectiv Contribuția comunitară prevăzută
(milioane EUR)

Fonduri pentru energia 
durabilă locală și climă

Crearea sau consolidarea fondurilor 
pentru energie și climă în scopul 
încurajării acțiunilor la nivel local în 
vederea îmbunătățirii eficienței energetice 
în cadrul serviciilor locale și a creșterii la 
maxim a efectului de pârghie asupra 
banilor publici, atrăgând investițiile 
private și încurajând parteneriatele de tip 
public-privat 

200

Împrumuturi directe pentru 
orașele de pe teritoriul UE și 
băncile locale pentru acțiuni 
durabile

Furnizarea împrumuturilor în mod direct 
orașelor europene sau băncilor locale 
pentru acțiuni coordonate la nivel 
municipal în materie de eficiență 
energetică și energie regenerabilă, adică 
clădiri publice, iluminatul stradal, 
transportul sau formarea

măsuri suplimentare care ar 
trebui aplicate prin intermediul 
procedurilor deja existente și un 
acord între BEI și băncile locale

Energia locală și agenții pentru 
climă și/sau companii de 
servicii energetice

Cofinanțarea creării sau consolidării 
organelor de expertiză locală care pot 
oferi sprijin tehnic sau financiar pentru 
proiectele privind energia regenerabilă și 
eficiența energetică
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Campania privind stimularea 
pieței proiectelor urbane 
inteligente

Stimularea unei aplicări rapide a 
măsurilor în materie de eficiență 
energetică și tehnologii privind energia 

150
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regenerabilă în sectorul clădirilor în 
vederea respectării standardelor în 
materie de performanțe energetice 
ridicate

TOTAL 500

Or. en

Justificare

Zonele urbane, care adăpostesc 80% din cetățenii UE și dau naștere la 70% din emisiile de 
gaze de seră, joacă un rol-cheie pentru combaterea schimbărilor climatice. Alocarea a 500 
de milioane de EUR orașelor, în temeiul planului de redresare astfel cum a propus inițial 
Comisia a fost eliminată din lista de măsuri. Există un potențial enorm pentru investiții în 
energia durabilă la nivel local, ceea ce ar contribui la stimularea pe termen scurt a 
economiei UE și la restructurarea pe termen lung a acesteia.

Amendamentul 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de regulament
Anexa - punctul ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa - Ca
Proiecte privind energia electrică 
heliotermică sau proiecte privind energia 
solară
Comisia introduce o nouă anexă E care 
include proiectele în domeniul energiei 
solare.
Comisia lansează o cerere de propuneri în 
domeniul energiei solare și, mai precis, al 
energiei electrice heliotermice.

Or. en

Justificare

Unul dintre argumentele Comisiei în favoarea neincluderii proiectelor privind energia solară 
a fost că nu existau proiecte disponibile sau industria nu le propusese. Parlamentul este la 
curent cu existenţa unor astfel de proiecte şi pot fi incluse în noua anexă E pentru proiecte 
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privind energia solară.
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