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Amendamentul 1
Norbert Neuser

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește Comisiei că politica 
energetică a UE trebuie să fie în 
concordanță cu alte politici prioritare ale 
Uniunii, inclusiv cu politicile sale din 
domeniile securității, afacerilor externe, 
vecinătății, schimburilor comerciale și 
dezvoltării, pentru a asigura atât 
eficacitatea politicii sale energetice, cât și 
coerența și credibilitatea politicii sale 
externe;

1. reamintește Comisiei că politica 
energetică a UE trebuie să fie în 
concordanță cu alte politici prioritare ale 
Uniunii, inclusiv cu politicile sale din 
domeniile climei, mediului, securității, 
afacerilor externe, vecinătății, schimburilor 
comerciale și dezvoltării, pentru a asigura 
atât eficacitatea politicii sale energetice, cât 
și coerența și credibilitatea politicii sale 
externe;

Or. en

Amendamentul 2
Justas Vincas Paleckis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește Comisiei că politica 
energetică a UE trebuie să fie în 
concordanță cu alte politici prioritare ale 
Uniunii, inclusiv cu politicile sale din 
domeniile securității, afacerilor externe, 
vecinătății, schimburilor comerciale și 
dezvoltării, pentru a asigura atât 
eficacitatea politicii sale energetice, cât și 
coerența și credibilitatea politicii sale 
externe;

1. reamintește Comisiei că politica 
energetică a UE trebuie să fie în 
concordanță cu alte politici prioritare ale 
Uniunii, inclusiv cu politicile sale din 
domeniile securității, schimbărilor 
climatice, afacerilor externe, vecinătății, 
schimburilor comerciale și dezvoltării, 
pentru a asigura atât eficacitatea politicii 
sale energetice, cât și coerența și 
credibilitatea politicii sale externe;

Or. lt
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Amendamentul 3
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește Comisiei că politica 
energetică a UE trebuie să fie în 
concordanță cu alte politici prioritare ale 
Uniunii, inclusiv cu politicile sale din 
domeniile securității, afacerilor externe, 
vecinătății, schimburilor comerciale și 
dezvoltării, pentru a asigura atât 
eficacitatea politicii sale energetice, cât și 
coerența și credibilitatea politicii sale 
externe;

1. reamintește Comisiei că politica 
energetică a UE trebuie să fie în 
concordanță cu alte politici prioritare ale 
Uniunii, inclusiv cu politicile sale din 
domeniile securității, afacerilor externe, 
vecinătății, schimburilor comerciale, 
drepturilor omului, democrației și 
dezvoltării, pentru a asigura atât 
eficacitatea politicii sale energetice, cât și 
coerența și credibilitatea politicii sale 
externe;

Or. en

Amendamentul 4
Nadezhda Neynsky

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește Comisiei că politica 
energetică a UE trebuie să fie în 
concordanță cu alte politici prioritare ale 
Uniunii, inclusiv cu politicile sale din 
domeniile securității, afacerilor externe, 
vecinătății, schimburilor comerciale și 
dezvoltării, pentru a asigura atât 
eficacitatea politicii sale energetice, cât și 
coerența și credibilitatea politicii sale 
externe;

1. insistă asupra alinierii imediate a 
politicii energetice a UE la alte politici 
prioritare ale Uniunii, inclusiv cu politicile 
sale din domeniile securității, afacerilor 
externe, vecinătății, schimburilor 
comerciale și dezvoltării, pentru a asigura 
atât eficacitatea politicii sale energetice, cât 
și coerența și credibilitatea politicii sale 
externe;

Or. en
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Amendamentul 5
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește Comisiei că politica 
energetică a UE trebuie să fie în 
concordanță cu alte politici prioritare ale 
Uniunii, inclusiv cu politicile sale din 
domeniile securității, afacerilor externe, 
vecinătății, schimburilor comerciale și 
dezvoltării, pentru a asigura atât 
eficacitatea politicii sale energetice, cât și 
coerența și credibilitatea politicii sale 
externe;

1. reamintește Comisiei că politica 
energetică a UE trebuie să fie în 
concordanță cu alte politici prioritare ale 
Uniunii, inclusiv cu politicile sale din 
domeniile securității, afacerilor externe, 
vecinătății, schimburilor comerciale și 
dezvoltării, pentru a asigura atât 
eficacitatea politicii sale energetice, cât și 
coerența și credibilitatea politicii sale 
externe; arată că conlucrarea către 
independența energetică a UE este în 
beneficiul UE, care va avea un rol mai 
important ca actor global;

Or. es

Amendamentul 6
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește Comisiei Europene că 
politica energetică a UE trebuie să aibă ca 
obiective principale garantarea 
aprovizionării cu energie și reducerea 
dependenței energetice excesive a UE în 
acest domeniu;

Or. es

Amendamentul 7
Norbert Neuser
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că politica energetică a UE nu
ar trebui nici să compromită 
competitivitatea Uniunii, nici să permită
riscul de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon; invită, în acest sens, Comisia să 
pregătească inițiative pentru cazul în care 
acordurile mondiale privind protecția 
climei nu se materializează;

2. subliniază că politica energetică a UE ar 
trebui să se axeze pe opțiunile „fără 
regrete” ale adoptării unei ponderi 
crescute a energiei din surse regenerabile 
și sporirii eficienței energetice, pentru a 
nu compromite competitivitatea Uniunii 
prin dependența excesivă față de 
furnizorii de combustibili fosili, ale căror 
prețuri sunt susceptibile să crească 
puternic în viitor și pentru a nu permite
riscul de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon; invită, în acest sens, Comisia să 
pregătească inițiative de protejare a 
competitivității UE pentru cazul în care 
acordurile mondiale privind protecția 
climei nu se materializează;

Or. en

Amendamentul 8
Graham Watson

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că politica energetică a UE nu
ar trebui nici să compromită 
competitivitatea Uniunii, nici să permită 
riscul de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon; invită, în acest sens, Comisia să 
pregătească inițiative pentru cazul în care 
acordurile mondiale privind protecția 
climei nu se materializează;

2. subliniază că politica energetică a UE ar 
trebui, prin dezvoltarea unei economii 
ecologice, mai degrabă să stimuleze decât 
să compromită competitivitatea Uniunii și 
să nu permită riscul de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon; invită, în acest sens, 
Comisia să pregătească inițiative pentru 
cazul în care acordurile mondiale privind 
protecția climei nu se materializează;

Or. en
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Amendamentul 9
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că politica energetică a UE nu 
ar trebui nici să compromită 
competitivitatea Uniunii, nici să permită 
riscul de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon; invită, în acest sens, Comisia să 
pregătească inițiative pentru cazul în care 
acordurile mondiale privind protecția 
climei nu se materializează;

2. subliniază că politica energetică a UE nu 
ar trebui nici să compromită 
competitivitatea Uniunii, nici să permită 
riscul de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon; invită, în acest sens, Comisia să 
pregătească inițiative pentru cazul în care 
acordurile mondiale privind protecția 
climei nu se materializează și să prezinte o 
evaluare suplimentară care să conțină 
recomandări referitoare la acțiunile care 
ar putea preveni riscul de relocare a 
emisiilor de carbon generat de 
delocalizarea producției în afara UE și 
care să analizeze în special scenarii 
suplimentare în cazul unor acțiuni 
globale limitate sau în lipsa unor acțiuni 
globale ulterioare privind reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 10
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că politica energetică a UE nu 
ar trebui nici să compromită 
competitivitatea Uniunii, nici să permită 
riscul de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon; invită, în acest sens, Comisia să 
pregătească inițiative pentru cazul în care 
acordurile mondiale privind protecția 
climei nu se materializează;

2. subliniază că politica energetică a UE nu 
ar trebui nici să compromită 
competitivitatea Uniunii, nici să permită 
riscul de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon; invită, în acest sens, Comisia să 
pregătească inițiative pentru cazul în care 
acordurile mondiale privind protecția 
climei nu se materializează; reamintește că 
politica energetică a UE ar trebui să se 
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bazeze pe o abordare bine echilibrată 
între trei piloni având ca scop aplicarea 
unor măsuri de îmbunătățire a energiei 
sigure, durabile și competitive;

Or. en

Amendamentul 11
Jacek Saryusz-Wolski

Proiectul de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază evoluțiile de pe piețele 
energetice mondiale, inclusiv rolul crescut 
al gazelor naturale din surse 
neconvenționale de energie și al noilor 
tehnologii, schimbarea modelelor de 
cerere și ofertă, precum și apariția unor 
noi țări producătoare și de tranzit, evoluții
de care ar trebui să se țină seama în 
contextul formulării politicii energetice a 
UE;

Or. en

Amendamentul 12
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că Tratatul privind UE 
solicită solidaritatea între statele membre, 
care ar trebui să se manifeste atât în 
activitatea zilnică, cât și în gestionarea 
crizelor în ceea ce privește politica internă 
și externă în domeniul energiei; solicită 
Comisiei să ofere o definiție clară a 
„solidarității energetice” pentru a se 
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asigura că poate fi respectată de către 
toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 13
Graham Watson

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei și Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE) să stabilească 
priorități strategice în politica energetică 
externă, aplicând în același timp o politică 
activă în domeniul climei, cu implicarea 
unor parteneri-cheie precum Statele Unite 
ale Americii și cele cinci țări din grupul 
BRICS;

3. solicită Comisiei și Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE) să stabilească 
priorități strategice în politica energetică 
externă, aplicând în același timp o politică 
activă în domeniul climei, cu implicarea 
tuturor părților la Convenția-cadru a 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice care include Statele Unite ale 
Americii și cele cinci țări din grupul 
BRICS, precum și cu implicarea altor 
parteneri precum Taiwan;

Or. en

Amendamentul 14
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei și Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE) să stabilească 
priorități strategice în politica energetică 
externă, aplicând în același timp o politică 
activă în domeniul climei, cu implicarea 
unor parteneri-cheie precum Statele Unite 
ale Americii și cele cinci țări din grupul 
BRICS;

3. solicită Comisiei și Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE) să stabilească 
priorități strategice în politica energetică 
externă, ținând cont de dependența 
energetică excesivă a continentului,
aplicând în același timp o politică activă în 
domeniul climei, cu implicarea unor 
parteneri-cheie precum Statele Unite ale 
Americii și cele cinci țări din grupul 
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BRICS;

Or. es

Amendamentul 15
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei și Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE) să stabilească 
priorități strategice în politica energetică 
externă, aplicând în același timp o politică 
activă în domeniul climei, cu implicarea 
unor parteneri-cheie precum Statele Unite 
ale Americii și cele cinci țări din grupul 
BRICS;

3. solicită Comisiei și Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE) să stabilească 
priorități strategice în politica energetică 
externă, aplicând în același timp o politică 
activă în domeniul climei, cu implicarea 
unor parteneri-cheie precum Statele Unite 
ale Americii și țările din grupul BRICS; 
subliniază, în special necesitatea de a 
aprofunda dialogul privind chestiunile 
strategice din domeniul energiei de interes 
reciproc, de a promova cooperarea în 
domeniul politicilor energetice și de a 
consolida colaborarea în domeniul 
cercetării în cadrul unor forumuri 
dedicate precum Consiliul pentru energie 
UE-SUA;

Or. en

Amendamentul 16
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază, în plus, importanța în 
creștere a explorării zăcămintelor de 
petrol și de gaze din Marea Mediterană și 
din regiunea arctică; consideră că este 
nevoie urgent să se elaboreze o politică a 
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UE privind forarea după petrol și gaze în 
mare, incluzând conturarea zonelor 
economice exclusive ale statelor membre 
ale UE și ale țărilor terțe relevante, în 
conformitate cu Convenția Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), 
la care toate statele membre ale UE și UE 
ca atare sunt semnatare;

Or. en

Amendamentul 17
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că UE ar trebui să își 
păstreze un profil politic ridicat pe 
perioada procesului de conferire de 
autorizații pentru forare și conturarea 
zonelor economice exclusive, cu scopul de 
a preveni neînțelegerile cu țările terțe; 
subliniază că energia ar trebui să fie 
utilizată ca un motor al păcii, al 
cooperării și al stabilității;

Or. en

Amendamentul 18
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. ia act de importanța unei cooperări 
extinse în regiunea arctică, în special în 
rândul țărilor din zona euro-atlantică; 
solicită, prin urmare, Comisiei să propună 
o evaluare holistică a beneficiilor și a 
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riscurilor prezentate de implicarea UE în 
regiunea arctică;

Or. en

Amendamentul 19
Norbert Neuser

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. îndeamnă la multă prudență atunci 
când se analizează forarea după petrol și 
gaze în regiunea arctică; având în vedere 
zonele foarte fragile și indispensabile, în 
special din regiunea arctică extremă, nu 
ar trebui să aibă loc nicio operațiune de 
forare cu excepția cazului în care o 
analiză a riscurilor detaliată și științifică 
arată că riscurile de toate tipurile ale 
pericolelor ecologice pot fi prevenite;

Or. en

Amendamentul 20
Nadezhda Neynsky

Proiect de aviz
Punctul 3 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. insistă asupra diversificării resurselor 
de energie ca modalitate unică de 
asigurare a securității energetice a 
Uniunii; în acest scop, îndeamnă Comisia 
să consolideze relațiile în domeniul 
energetic cu țările care fac obiectul 
politicii europene de vecinătate și cu țările 
din Asia Centrală; în același timp, solicită 
aplicarea strictă și respectarea celui de al 
treilea pachet legislativ în domeniul 
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energiei de către toate întreprinderile 
actuale și viitoare din sectorul energetic 
care funcționează pe teritoriul Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 21
Graham Watson

Proiect de aviz
Punctul 3 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3f. subliniază faptul că, având în vedere 
dependența mare a Uniunii de importurile 
de energie, diversificarea surselor de 
aprovizionare și a rutelor de tranzit și 
dezvoltarea surselor de energie 
regenerabilă produsă în cadrul UE 
constituie un element imperios și esențial 
pentru sprijinirea politicii de securitate 
externă, a rolului strategic și a 
independenței politicii externe ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 22
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 3 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3g. este convins că gestionarea mai 
eficientă la nivel global ar îmbunătăți 
cooperarea cu statele producătoare, de 
tranzit și consumatoare; consideră, prin 
urmare, că UE ar trebui să joace un rol 
major în gestionarea la nivel internațional 
a politicii energetice în vederea 
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promovării unor principii transparente și 
nediscriminatorii, a îndeplinirii 
obiectivului privind sustenabilitatea, a 
reducerii prețurilor și a costurilor de 
tranzacționare și a stabilirii unor 
stimulente pentru ca actorii de pe piață să 
concureze în materie de prețuri și calitate;

Or. en

Amendamentul 23
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 3 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3h. solicită Comisiei să stabilească un set 
cuprinzător de priorități pe termen scurt, 
mediu și lung ale politicii energetice față 
de vecinii săi, în vederea stabilirii unui 
spațiu juridic comun, întemeiat pe 
principiile și normele bazate pe acquis ale 
pieței energetice interne; subliniază 
importanța extinderii în continuare a 
Comunității Energiei, în special la țările 
din cadrul Parteneriatului estic, din Asia 
Centrală și la țările mediteraneene și a 
instituirii unor mecanisme de control 
juridic care să reglementeze punerea în 
aplicare deficientă a acquis-ului ;

Or. en

Amendamentul 24
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că pentru parteneriatele 
strategice ale Uniunii cu țările 
producătoare și de tranzit, în special țările 
care fac obiectul politicii europene de 
vecinătate (PEV), trebuie asigurate 
instrumente adecvate, un nivel 
corespunzător de predictibilitate și 
stabilitate și investiții pe termen lung; 
subliniază, în acest scop, că obiectivele 
Uniunii în domeniul climei trebuie să fie 
coerente cu proiectele Uniunii de investiții 
în infrastructură, care vizează 
diversificarea canalelor de aprovizionare 
și îmbunătățirea securității energetice a 
Uniunii;

4. solicită ca proiectele de infrastructură 
ale UE care vizează diversificarea 
canalelor de aprovizionare și 
îmbunătățirea securității energetice a 
Uniunii să fie în conformitate cu 
obiectivele Uniunii și cu angajamentele 
internaționale în domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 25
Nadezhda Neynsky

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că pentru parteneriatele 
strategice ale Uniunii cu țările 
producătoare și de tranzit, în special țările 
care fac obiectul politicii europene de 
vecinătate (PEV), trebuie asigurate 
instrumente adecvate, un nivel 
corespunzător de predictibilitate și 
stabilitate și investiții pe termen lung; 
subliniază, în acest scop, că obiectivele 
Uniunii în domeniul climei trebuie să fie 
coerente cu proiectele Uniunii de investiții 
în infrastructură, care vizează 
diversificarea canalelor de aprovizionare 
și îmbunătățirea securității energetice a 
Uniunii;

4. reamintește că pentru parteneriatele 
strategice ale Uniunii cu țările 
producătoare și de tranzit trebuie asigurate 
instrumente adecvate, un nivel 
corespunzător de predictibilitate și 
stabilitate și investiții pe termen lung; prin 
urmare, reamintește importanța finalizării 
rapide a interconexiunilor energetice 
împreună cu țările vecine ca modalitate 
de consolidare a relațiilor cu respectivele 
țări, precum și a securității energetice a 
Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 26
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că pentru parteneriatele 
strategice ale Uniunii cu țările 
producătoare și de tranzit, în special țările 
care fac obiectul politicii europene de 
vecinătate (PEV), trebuie asigurate 
instrumente adecvate, un nivel 
corespunzător de predictibilitate și 
stabilitate și investiții pe termen lung; 
subliniază, în acest scop, că obiectivele 
Uniunii în domeniul climei trebuie să fie 
coerente cu proiectele Uniunii de investiții 
în infrastructură, care vizează 
diversificarea canalelor de aprovizionare și 
îmbunătățirea securității energetice a 
Uniunii;

4. reamintește că pentru parteneriatele 
strategice ale Uniunii cu țările 
producătoare și de tranzit, în special țările 
care fac obiectul politicii europene de 
vecinătate (PEV), trebuie asigurate 
instrumente adecvate, un nivel 
corespunzător de predictibilitate și 
stabilitate și investiții pe termen lung 
consecvente pe deplin cu legislația privind 
piața internă de energie; subliniază, în 
acest scop, că obiectivele Uniunii în 
domeniul climei trebuie să fie coerente cu 
proiectele Uniunii de investiții în 
infrastructură pe termen lung, care vizează 
diversificarea canalelor de aprovizionare și 
îmbunătățirea securității energetice a 
Uniunii, precum coridorul sudic al gazelor 
și conducta Nabucco;

Or. en

Amendamentul 27
Evgeni Kirilov

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că pentru parteneriatele 
strategice ale Uniunii cu țările 
producătoare și de tranzit, în special țările 
care fac obiectul politicii europene de 
vecinătate (PEV), trebuie asigurate 
instrumente adecvate, un nivel 
corespunzător de predictibilitate și 

4. reamintește că pentru parteneriatele 
strategice ale Uniunii cu țările 
producătoare și de tranzit, în special țările 
care fac obiectul politicii europene de 
vecinătate (PEV), trebuie asigurate 
instrumente adecvate, un nivel 
corespunzător de predictibilitate și 
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stabilitate și investiții pe termen lung; 
subliniază, în acest scop, că obiectivele 
Uniunii în domeniul climei trebuie să fie 
coerente cu proiectele Uniunii de investiții 
în infrastructură, care vizează 
diversificarea canalelor de aprovizionare și 
îmbunătățirea securității energetice a 
Uniunii;

stabilitate și investiții pe termen lung; este 
îngrijorat de lipsa de sprijin pentru 
continuarea proiectului inițial Nabucco 
sau a altor alternative clare care conduc 
la diversificarea aprovizionării cu gaz în 
Europa de Sud-Est și Europa Centrală; 
subliniază, în acest scop, că obiectivele 
Uniunii în domeniul climei trebuie să fie 
coerente cu proiectele Uniunii de investiții 
în infrastructură, care vizează 
diversificarea canalelor de aprovizionare și 
îmbunătățirea securității energetice a 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 28
Graham Watson

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că pentru parteneriatele 
strategice ale Uniunii cu țările 
producătoare și de tranzit, în special țările 
care fac obiectul politicii europene de 
vecinătate (PEV), trebuie asigurate 
instrumente adecvate, un nivel 
corespunzător de predictibilitate și 
stabilitate și investiții pe termen lung; 
subliniază, în acest scop, că obiectivele 
Uniunii în domeniul climei trebuie să fie 
coerente cu proiectele Uniunii de investiții 
în infrastructură, care vizează 
diversificarea canalelor de aprovizionare și 
îmbunătățirea securității energetice a 
Uniunii;

4. reamintește că pentru parteneriatele 
strategice ale Uniunii cu țările 
producătoare și de tranzit, nu doar pentru 
petrol, cărbune și gaz, dar și pentru 
energie electrică din surse regenerabile și, 
în special țările care fac obiectul politicii 
europene de vecinătate (PEV), trebuie 
asigurate instrumente adecvate, un nivel 
corespunzător de predictibilitate și 
stabilitate și investiții pe termen lung; 
subliniază, în acest scop, că obiectivele 
Uniunii în domeniul climei trebuie să fie 
coerente cu proiectele Uniunii de investiții 
în infrastructură, care vizează 
diversificarea canalelor de aprovizionare 
atât pentru combustibili fosili, cât și 
pentru energie electrică și îmbunătățirea 
securității energetice a Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 29
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că pentru parteneriatele 
strategice ale Uniunii cu țările 
producătoare și de tranzit, în special țările 
care fac obiectul politicii europene de 
vecinătate (PEV), trebuie asigurate 
instrumente adecvate, un nivel 
corespunzător de predictibilitate și 
stabilitate și investiții pe termen lung; 
subliniază, în acest scop, că obiectivele 
Uniunii în domeniul climei trebuie să fie 
coerente cu proiectele Uniunii de investiții 
în infrastructură, care vizează
diversificarea canalelor de aprovizionare și 
îmbunătățirea securității energetice a 
Uniunii;

4. reamintește că pentru parteneriatele 
strategice ale Uniunii cu țările 
producătoare și de tranzit, în special țările 
care fac obiectul politicii europene de 
vecinătate (PEV), trebuie asigurate 
instrumente adecvate, un nivel 
corespunzător de predictibilitate și 
stabilitate și investiții pe termen lung; 
subliniază, în acest scop, că obiectivele 
Uniunii în domeniul climei trebuie să fie 
coerente cu proiectele Uniunii de investiții 
în infrastructură, care vizează 
diversificarea canalelor de aprovizionare și 
îmbunătățirea securității energetice a 
Uniunii, acordând o atenție specială 
dezvoltării de surse autohtone de energie;

Or. es

Amendamentul 30
Norbert Neuser

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. în contextul unei abordări strategice 
privind sursele de energie externe, 
solicită, atunci când abordează 
chestiunile energetice împreună cu țările 
în curs de dezvoltare, respectarea 
obiectivelor fundamentale de dezvoltare 
ale UE, precum și a democrației și 
drepturilor omului;

Or. en
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Amendamentul 31
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că politica energetică a UE 
nu trebuie să contrazică în niciun fel 
principiile fundamentale pe baza cărora a 
fost întemeiată UE în legătură cu, în 
special, democrația și drepturile omului; 
solicită Comisiei, în acest sens, să 
privilegieze relațiile sale în domeniul 
energiei cu țările producătoare și de 
tranzit care împărtășesc și susțin aceleași 
valori; 

Or. en

Amendamentul 32
Norbert Neuser

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază importanța transparenței, a 
supravegherii democratice și a implicării 
societății civile în relațiile cu țările terțe în 
domeniul energiei;

Or. en

Amendamentul 33
Norbert Neuser

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4d. atrage atenția asupra relației 
complexe dintre aprovizionarea cu 
energie și cu alimente și evoluțiile în 
materie de securitate, în special în ceea ce 
privește biocombustibilii de primă 
generație nedurabili care pot avea un 
impact social și de mediu negativ asupra 
țărilor în curs de dezvoltare; recomandă, 
prin urmare, accelerarea investițiilor și a 
dezvoltării de biocombustibili avansați și 
durabili obținuți din deșeuri agricole și 
din alge;

Or. en

Amendamentul 34
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. este convins că, în ceea ce privește 
proiectele de infrastructură de importanță 
strategică care afectează securitatea 
aprovizionării cu energie pentru întreaga 
UE, Consiliul ar trebui să acorde 
Comisiei un mandat pentru conducerea 
negocierilor, iar un astfel de mandat ar 
trebui avut în vedere și în cazul altor 
acorduri interguvernamentale considerate 
a avea un impact semnificativ asupra 
obiectivelor pe termen lung ale politicii 
energetice a UE, în special în ceea ce 
privește independența sa energetică; 
salută, în acest sens, progresul înregistrat 
în negocierile conduse de Comisie în 
legătură cu tratatul dintre UE, 
Azerbaidjan și Turkmenistan de a 
construi un sistem transcaspic de 
gazoducte;
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Or. en

Amendamentul 35
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. salută crearea unui mecanism de 
schimb de informații pentru acordurile 
interguvernamentale dintre statele 
membre ale UE și țările terțe cu privire la 
politica energetică, dat fiind că acest 
mecanism vizează îmbunătățirea 
transparenței, coordonării și eficienței 
politicii în UE în ansamblu; subliniază 
contribuția unui astfel de mecanism de 
schimb de informații la o formulare în 
cunoștință de cauză a politicii interne și 
externe în domeniul energiei a UE pe 
termen mediu și lung;

Or. en

Amendamentul 36
Norbert Neuser, Knut Fleckenstein

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca foaia de parcurs comună UE-
Rusia din domeniul energiei să se bazeze 
pe principiul reciprocității și al respectului 
mutual, consacrate de Organizația 
Mondială a Comerțului, Tratatul privind 
Carta energiei și reglementările din cadrul 
celui de-al treilea pachet energetic; solicită 
Comisiei să aplice și să asigure respectarea 
efectivă a normelor UE privind concurența 
pentru toate întreprinderile din sectorul 

5. solicită ca foaia de parcurs comună UE-
Rusia din domeniul energiei să se bazeze 
pe principiul reciprocității și al respectului 
mutual, consacrate de Organizația 
Mondială a Comerțului, Tratatul privind 
Carta energiei și reglementările din cadrul 
celui de-al treilea pachet energetic; solicită 
Comisiei să aplice și să asigure respectarea 
efectivă a normelor UE privind concurența 
pentru toate întreprinderile din sectorul 
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energetic care funcționează pe teritoriul 
Uniunii; salută, în acest sens, investigația 
recentă asupra comportamentului 
anticoncurențial al Gazprom și condamnă 
decretul adoptat de Federația Rusă din 
motive politice prin care interzice 
companiilor energetice rusești să coopereze 
cu instituțiile UE;

energetic care funcționează pe teritoriul 
Uniunii; insistă că se așteaptă ca toate 
întreprinderile din sectorul energetic să 
coopereze pe deplin cu autoritățile de 
investigație și condamnă decretul adoptat 
de Federația Rusă din motive politice prin 
care interzice companiilor energetice 
rusești să coopereze cu instituțiile UE;

Or. en

Amendamentul 37
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca foaia de parcurs comună UE-
Rusia din domeniul energiei să se bazeze 
pe principiul reciprocității și al respectului 
mutual, consacrate de Organizația 
Mondială a Comerțului, Tratatul privind 
Carta energiei și reglementările din cadrul 
celui de-al treilea pachet energetic; solicită 
Comisiei să aplice și să asigure respectarea 
efectivă a normelor UE privind concurența
pentru toate întreprinderile din sectorul 
energetic care funcționează pe teritoriul 
Uniunii; salută, în acest sens, investigația 
recentă asupra comportamentului 
anticoncurențial al Gazprom și condamnă
decretul adoptat de Federația Rusă din 
motive politice prin care interzice 
companiilor energetice rusești să 
coopereze cu instituțiile UE;

5. solicită ca foaia de parcurs comună UE-
Rusia din domeniul energiei să se bazeze 
pe principiul reciprocității și al respectului 
mutual, consacrate de Tratatul privind 
Carta energiei și reglementările din cadrul 
celui de-al treilea pachet energetic; solicită 
Comisiei să aplice și să asigure respectarea 
efectivă a normelor UE privind concurența 
și piața internă pentru toate întreprinderile 
din sectorul energetic care funcționează pe 
teritoriul Uniunii; salută, în acest sens, 
investigația recentă asupra 
comportamentului anticoncurențial al 
Gazprom și deplânge decretul adoptat de 
Federația Rusă din motive politice prin 
care împiedică companiile energetice 
rusești să coopereze cu instituțiile UE;

Or. en

Amendamentul 38
Graham Watson
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca foaia de parcurs comună UE-
Rusia din domeniul energiei să se bazeze 
pe principiul reciprocității și al respectului 
mutual, consacrate de Organizația 
Mondială a Comerțului, Tratatul privind 
Carta energiei și reglementările din cadrul 
celui de-al treilea pachet energetic; solicită 
Comisiei să aplice și să asigure respectarea 
efectivă a normelor UE privind concurența 
pentru toate întreprinderile din sectorul 
energetic care funcționează pe teritoriul 
Uniunii; salută, în acest sens, investigația 
recentă asupra comportamentului 
anticoncurențial al Gazprom și condamnă 
decretul adoptat de Federația Rusă din 
motive politice prin care interzice 
companiilor energetice rusești să coopereze 
cu instituțiile UE;

5. solicită ca foaia de parcurs comună UE-
Rusia din domeniul energiei să se bazeze 
pe principiul reciprocității și al respectului 
mutual, consacrate de Organizația 
Mondială a Comerțului, Tratatul privind 
Carta energiei și reglementările din cadrul 
celui de-al treilea pachet energetic; solicită 
Comisiei să aplice și să asigure respectarea 
efectivă a normelor UE privind concurența 
pentru toate întreprinderile din sectorul 
energetic care funcționează pe teritoriul 
Uniunii; salută, în acest sens, investigația 
recentă asupra comportamentului 
anticoncurențial al Gazprom și condamnă 
decretul adoptat de Federația Rusă din 
motive politice prin care interzice 
companiilor energetice rusești să coopereze 
cu instituțiile UE; solicită Comisiei să 
propună un răspuns adecvat pentru acest 
decret și să se asigure că investigația 
poate să continue;

Or. en

Amendamentul 39
Justas Vincas Paleckis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca foaia de parcurs comună UE-
Rusia din domeniul energiei să se bazeze 
pe principiul reciprocității și al respectului 
mutual, consacrate de Organizația 
Mondială a Comerțului, Tratatul privind 
Carta energiei și reglementările din cadrul 
celui de-al treilea pachet energetic; solicită 
Comisiei să aplice și să asigure respectarea 
efectivă a normelor UE privind concurența 

5. solicită ca foaia de parcurs comună UE-
Rusia din domeniul energiei să se bazeze 
pe principiul reciprocității și al respectului 
mutual, consacrate de Organizația 
Mondială a Comerțului, Tratatul privind 
Carta energiei și reglementările din cadrul 
celui de-al treilea pachet energetic; solicită 
Comisiei să aplice și să asigure respectarea 
efectivă a normelor UE privind concurența 
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pentru toate întreprinderile din sectorul 
energetic care funcționează pe teritoriul 
Uniunii; salută, în acest sens, investigația 
recentă asupra comportamentului 
anticoncurențial al Gazprom și condamnă 
decretul adoptat de Federația Rusă din 
motive politice prin care interzice 
companiilor energetice rusești să coopereze 
cu instituțiile UE;

pentru toate întreprinderile din sectorul 
energetic care funcționează pe teritoriul 
Uniunii; salută, în acest sens, investigația 
recentă asupra comportamentului 
anticoncurențial al Gazprom și condamnă 
decretul adoptat de președintele Federației 
Ruse din motive politice prin care interzice 
companiilor energetice rusești să coopereze 
cu instituțiile UE;

Or. lt

Amendamentul 40
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să sprijine includerea 
așa-numitei „clauze privind securitatea 
energetică” în cadrul acordurilor 
comerciale, de asociere și de parteneriat și 
cooperare cu statele producătoare și de 
tranzit, care să prevadă un cod de 
conduită și să prezinte în mod explicit 
măsurile care trebuie adoptate în 
eventualitatea unei schimbări unilaterale 
a termenilor de către unul dintre 
parteneri;

Or. en

Amendamentul 41
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază necesitatea de a aborda 
creșterea anticipată a importurilor de gaze 



AM\916432RO.doc 25/27 PE496.671v02-00

RO

din țările terțe în UE pe termen scurt și 
mediu; reiterează că pentru unele regiuni 
și state membre, această provocare este 
strâns legată de o dependență de 
importuri de petrol și gaze dintr-o singură 
țară terță; recunoaște că răspunsul la 
această provocare necesită, printre altele, 
un rol consolidat pentru resursele 
energetice indigene care sunt esențiale în 
asigurarea competitivității și securității 
aprovizionării, precum și acțiuni care 
vizează diversificarea portofoliului de 
furnizori, rute și surse de energie;

Or. en

Amendamentul 42
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. recunoaște că obiectivul strategic în 
acest sens ar trebui să vizeze realizarea 
coridorului sudic al gazelor și crearea 
rutei de aprovizionare a UE cu 
aproximativ 10-20 % din necesarul de 
gaze la nivelul UE până în 2020 pentru a 
permite accesul fizic pentru fiecare 
regiune europeană la cel puțin două surse 
diferite de gaze;

Or. en

Amendamentul 43
Nadezhda Neynsky

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Consiliului, Comisiei și SEAE să 
coopereze mai strâns pentru a putea 
exprima puncte de vedere comune și a 
acționa împreună în chestiunile legate de 
politica energetică externă;

6. solicită Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei și SEAE să 
coopereze mai strâns în chestiunile legate 
de politica energetică externă;

Or. en

Amendamentul 44
Jacek Saryusz-Wolski

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Consiliului, Comisiei și SEAE să 
coopereze mai strâns pentru a putea 
exprima puncte de vedere comune și a 
acționa împreună în chestiunile legate de 
politica energetică externă;

6. solicită Consiliului, Comisiei și SEAE să 
coopereze mai strâns pentru a putea 
exprima puncte de vedere comune și a 
acționa împreună în chestiunile legate de 
politica energetică externă; subliniază 
nevoia de a crea un oficiu pentru politica 
energetică în cadrul SEAE, precum și de 
a implica delegațiile UE în desfășurarea 
în practică a diplomației energetice; 
reamintește că Parlamentul European ar 
trebui să fie în continuare informat la 
intervale regulate cu privire la evoluțiile 
din acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 45
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Consiliului, Comisiei și SEAE să 6. solicită statelor membre o mai mare 
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coopereze mai strâns pentru a putea 
exprima puncte de vedere comune și a 
acționa împreună în chestiunile legate de 
politica energetică externă;

solidaritate în rândul acestora și solicită
Consiliului, Comisiei și SEAE să 
coopereze mai strâns pentru a putea 
exprima puncte de vedere comune și a 
acționa împreună în chestiunile legate de 
politica energetică externă;

Or. en


