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Amendamentul 1
Gisela Kallenbach

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 materie de 
energie regenerabilă și investiții în 
domeniul eficienței energetice, în special 
în orașe și clădiri.

Or. en

Amendamentul 2
Gisela Kallenbach

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 ecoindustriile îndeplinesc
aceste criterii.

Or. en
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Amendamentul 3
Gisela Kallenbach

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 pe termen 
scurt, cât și la restructurarea pe termen 
lung a economiei UE, astfel cum a 
demonstrat succesul inițiativei Convenția 
primarilor. Orașele pot face apel la 
parteneriatele intersectoriale strânse 
existente, la cunoștințele în materie de 
managementul proiectelor „pe teren”, la 
competențele autorităților implicate în 
planificare și la rolul acestora ca 
angajatori la scară largă și administratori 
ai infrastructurilor. Proiectele inovatoare 
și durabile la nivel de oraș ar trebui 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 scopul 
realizării și depășirii obiectivelor UE în 
materie de energie și climă. Prin urmare, 
PEER (Programul energetic european 
pentru redresare) ar trebui să aibă ca 
punct central orașele, în special eficiența 
energetică și energia regenerabilă pentru 
clădiri, prin realocarea fondurilor pentru 
„proiecte inteligente” coordonate și 
implementate în mare măsură la nivel de 
oraș.

Or. en
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Amendamentul 4
Gisela Kallenbach

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, sporirii securității 
aprovizionării cu energie și stimulării 
ocupării forței de muncă în UE. Planul de 
redresare ar trebui să ofere asistență în 
cazul investițiilor inițiale în clădirile 
inteligente din punct de vedere energetic.

Or. en

Amendamentul 5
Gisela Kallenbach

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, 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”;
(d) ecoindustriile, în special 
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productivitatea sporită a resurselor.

Or. en

Amendamentul 6
Gisela Kallenbach

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „proiecte urbane inteligente” 
înseamnă orașe care se angajează pe 
calea eficienței energetice și a energiei 
regenerabile în sectorul construcțiilor și 
locuințelor și în proiecte de transport 
public care respectă mediul și care sunt 
coordonate la nivelul UE, în special prin 
intermediul rețelelor de tipul Convenției 
primarilor, URBACT, CIEL sau 
Eurocities;

Or. en

Amendamentul 7
Gisela Kallenbach

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 3 750 milioane EUR.

Or. en
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Amendamentul 8
Gisela Kallenbach

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 
utilizate pentru subvenții în 2009, sunt 
folosite pentru a contribui la consolidarea 
instrumentelor de finanțare inovatoare.

Or. en

Amendamentul 9
Gisela Kallenbach

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. 
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Amendamentul 10
Gisela Kallenbach

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 privind interconexiunile de 
conducte de gaze și de energie electrică, în 
special în cadrul super-rețelei 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 
„proiectelor urbane inteligente”;
(d) ecoindustriilor. 

Or. en

Amendamentul 11
Gisela Kallenbach

Propunere de regulament
Capitolul II - Titlul și articolele 4 - 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul capitolului II și articolele 4 - 22 
sunt eliminate

Or. en
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Amendamentul 12
Gisela Kallenbach

Propunere de regulament
Articolul 22a (nou)

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;
(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.
(3) Nu sunt eligibile propunerile depuse 
de persoane fizice.

Or. en
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Amendamentul 13
Gisela Kallenbach

Propunere de regulament
Articolul 22b (nou)

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 
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;
- aplicarea unei abordări integrate și 
măsura în care partenerii publici și privați 
sunt implicați în toate stadiile proiectului: 
de pregătire, de implementare și de 
evaluare; 
- 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.
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Amendamentul 14
Gisela Kallenbach

Propunere de regulament
Articolul 22c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22c
Condiții de finanțare

(1) Asistența 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 
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 15
Gisela Kallenbach

Propunere de regulament
Articolul 22d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22d
Instrumente

(1) În urma cererii de propuneri, Comisia 
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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 beneficiari. 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

Amendamentul 16
Gisela Kallenbach

Propunere de regulament
CAPITOLUL III – Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL III
DISPOZIȚII COMUNE

CAPITOLUL III
DISPOZIȚII COMUNE

SUBVENȚII DIRECTE ȘI 
INSTRUMENTE DE FINANȚARE 
INOVATOARE

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\774902RO.doc 13/13 PE421.388v01-00

RO

Amendamentul 17
Gisela Kallenbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) pentru proiectele 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
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