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Amendamentul 1
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța pe care energia 
regenerabilă ar trebui să o aibă în cadrul 
aprovizionării cu energie a Europei și 
sprijină promovarea surselor regenerabile 
de energie ca parte a strategiei UE de 
combatere a schimbărilor climatice;

1. subliniază rolul important pe care 
energia regenerabilă îl are în cadrul 
infrastructurii energetice a Europei,
sprijinind astfel promovarea surselor 
regenerabile de energie ca parte a strategiei 
UE de combatere a schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 2
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța pe care energia 
regenerabilă ar trebui să o aibă în cadrul 
aprovizionării cu energie a Europei și 
sprijină promovarea surselor regenerabile 
de energie ca parte a strategiei UE de 
combatere a schimbărilor climatice;

1. subliniază importanța pe care energia 
regenerabilă o are în cadrul aprovizionării 
cu energie a Europei și sprijină promovarea 
surselor regenerabile de energie ca parte a 
strategiei UE de combatere a schimbărilor 
climatice;

Or. es

Amendamentul 3
Britta Reimers

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța pe care energia 
regenerabilă ar trebui să o aibă în cadrul 
aprovizionării cu energie a Europei și 
sprijină promovarea surselor regenerabile 
de energie ca parte a strategiei UE de 
combatere a schimbărilor climatice;

1. subliniază rolul important din punct de 
vedere economic pe care energia 
regenerabilă ar trebui să îl aibă în cadrul 
aprovizionării cu energie a Europei și 
sprijină promovarea surselor regenerabile 
de energie ca parte a strategiei UE de 
combatere a schimbărilor climatice;

Or. de

Amendamentul 4
Béla Glattfelder

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că dependența de 
combustibili fosili din import implică 
riscuri politice și ecologice tot mai mari, 
că obținerea acestora este tot mai 
costisitoare pentru statele membre și 
consumatori și că, prin urmare, energia 
din surse regenerabile produsă în Europa 
ar trebui să joace un rol mai important în 
asigurarea securității energetice în 
Uniunea Europeană;

Or. hu

Amendamentul 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța creșterii 
securității alimentării cu energie la 
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prețuri accesibile în contextul 
provocărilor majore ale societății actuale; 
atât securitatea alimentării cu energie, cât 
și schimbările climatice, au implicații în 
politicile externe și de securitate;

Or. ro

Amendamentul 6
Béla Glattfelder

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că industria necesită 
o politică previzibilă și, prin urmare, 
condamnă politica imprevizibilă a 
Comisiei, care este contrară principiului 
expectațiilor întemeiate în domeniul 
energiei din surse regenerabile, în special 
în ceea ce privește reglementarea 
biocombustibililor;

Or. hu

Amendamentul 7
Béla Glattfelder

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. invită Uniunea Europeană să 
stabilească noi obiective obligatorii pentru 
statele membre în ceea ce privește energia 
din surse regenerabile pentru perioada de 
după anul 2020;

Or. hu
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Amendamentul 8
Béla Glattfelder

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. remarcă faptul că eficiența energetică, 
economiile de energie și utilizarea 
surselor regenerabile de energie 
îmbunătățesc competitivitatea Uniunii 
Europene la nivel internațional;

Or. hu

Amendamentul 9
Béla Glattfelder

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. remarcă faptul că sprijinul pentru 
energia din surse regenerabile 
promovează competitivitatea acestei 
industrii la nivel internațional;

Or. hu

Amendamentul 10
Alyn Smith

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța de a obține treptat
o piață europeană a energiei pentru sursele 
regenerabile de energie care să permită 
surselor alternative de energie să devină 
competitive de o manieră sustenabilă;

2. subliniază importanța de a obține rapid o 
piață europeană a energiei pentru sursele 
regenerabile de energie care să permită 
surselor alternative de energie să devină 
competitive de o manieră sustenabilă;
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Or. en

Amendamentul 11
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța de a obține treptat 
o piață europeană a energiei pentru sursele 
regenerabile de energie care să permită 
surselor alternative de energie să devină 
competitive de o manieră sustenabilă;

2. subliniază importanța integrării treptate 
a surselor regenerabile de energie pe 
piața europeană a energiei, astfel încât 
acestea să devină competitive de o manieră 
sustenabilă; ajutorul pentru sursele 
regenerabile de energie ar trebui să aibă o 
durată limitată, aplicându-se ajustări pe 
măsură ce diferitele tehnologii evoluează;

Or. es

Amendamentul 12
Peter Jahr

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța de a obține treptat 
o piață europeană a energiei pentru sursele 
regenerabile de energie care să permită
surselor alternative de energie să devină 
competitive de o manieră sustenabilă;

2. subliniază importanța de a obține treptat 
o piață europeană a energiei pentru sursele 
regenerabile de energie în care sursele
alternative de energie să devină 
competitive de o manieră sustenabilă și din 
punct de vedere economic pe termen 
mediu, fără subvenții publice;

Or. de

Amendamentul 13
Julie Girling
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța de a obține treptat 
o piață europeană a energiei pentru sursele 
regenerabile de energie care să permită 
surselor alternative de energie să devină 
competitive de o manieră sustenabilă;

2. subliniază importanța de a dezvolta 
strategii pe piața europeană a energiei din 
surse regenerabile, care să promoveze 
sustenabilitatea și concurența;

Or. en

Amendamentul 14
Britta Reimers

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța de a obține treptat 
o piață europeană a energiei pentru sursele 
regenerabile de energie care să permită
surselor alternative de energie să devină 
competitive de o manieră sustenabilă;

2. subliniază importanța de a facilita treptat 
o piață europeană a energiei pentru sursele 
regenerabile de energie în care sursele
alternative de energie pot concura;

Or. de

Amendamentul 15
Riikka Manner, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța de a obține treptat 
o piață europeană a energiei pentru sursele 
regenerabile de energie care să permită 
surselor alternative de energie să devină 
competitive de o manieră sustenabilă;

2. subliniază importanța de a obține treptat 
o piață europeană a energiei pentru sursele 
regenerabile de energie care să permită 
surselor alternative de energie să devină 
competitive de o manieră sustenabilă; 
subliniază importanța autonomiei 
energetice și rolul important al surselor 
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energetice regenerabile europene, inclusiv 
al surselor cu ritm lent de regenerare, 
pentru zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 16
Alyn Smith

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. condamnă guvernele naționale și 
regionale care au redus sprijinul 
financiar pentru energia regenerabilă 
prin intermediul tarifului fix și al altor 
mecanisme; consideră că aceste acțiuni 
sunt dăunătoare pentru atingerea 
obiectivelor UE în materie de energie din 
surse regenerabile și de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon, mai 
costisitoare pe termen lung din cauza 
impactului financiar al schimbărilor 
climatice, precum și generatoare de 
incertitudine pentru investitorii în surse 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 17
Alyn Smith

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, totuși, provocările implicate 
în promovarea și obținerea unei utilizări 
sustenabile a surselor regenerabile de 
energie care să corespundă obiectivelor 
legate de climă, energia regenerabilă și 

eliminat
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biodiversitate, precum și cu cerințele de 
mediu specifice ale locului;

Or. en

Amendamentul 18
Britta Reimers

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, totuși, provocările implicate 
în promovarea și obținerea unei utilizări 
sustenabile a surselor regenerabile de 
energie care să corespundă obiectivelor 
legate de climă, energia regenerabilă și
biodiversitate, precum și cu cerințele de 
mediu specifice ale locului;

3. subliniază, totuși, problemele implicate 
în promovarea și obținerea unei utilizări 
sustenabile a surselor regenerabile de 
energie care să corespundă obiectivelor 
legate de climă, de utilizarea eficientă a 
resurselor, de biodiversitate și obiectivelor 
programului Orizont 2020 al UE, precum 
și cerințelor de mediu specifice ale locului;

Or. de

Amendamentul 19
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că, având în vedere 
creșterea prognozată a populației la nivel 
mondial până în 2050 cu aproximativ 
2 miliarde, concurența pentru terenuri, 
apă și energie se va intensifica, punând 
producătorii sub o presiune 
considerabilă;

Or. en



AM\925424RO.doc 11/26 PE504.193v01-00

RO

Amendamentul 20
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politica energetică 
nu ar trebui să promoveze producția și 
folosirea de resurse regenerabile în 
detrimentul durabilității mediului;

4. reamintește faptul că politica energetică 
conține deja criterii privind 
sustenabilitatea pentru biocombustibili, 
asigurându-le întâietatea, din punct de 
vedere ecologic, în fața combustibililor pe 
bază de petrol pe care îi înlocuiesc;

Or. es

Amendamentul 21
Peter Jahr

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politica energetică 
nu ar trebui să promoveze producția și 
folosirea de resurse regenerabile în 
detrimentul durabilității mediului;

4. subliniază faptul că politica energetică 
nu ar trebui să promoveze producția și 
folosirea de resurse regenerabile în 
detrimentul durabilității mediului, precum 
și că utilizarea eficientă a resurselor, în 
special, trebuie să reprezinte, așadar, unul 
dintre aspectele luate în considerare;

Or. de

Amendamentul 22
 Riikka Manner, Marit Paulsen, Kent Johansson, Marian Harkin, George Lyon

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politica energetică 4. subliniază faptul că politica energetică 
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nu ar trebui să promoveze producția și 
folosirea de resurse regenerabile în 
detrimentul durabilității mediului;

nu ar trebui să promoveze producția și 
folosirea de resurse regenerabile în 
detrimentul durabilității mediului; 
subliniază importanța utilizării eficiente a 
resurselor în consumul și producția de 
energie la nivelul exploatațiilor agricole; 
reamintește potențialul de dezvoltare a 
sistemelor de biogaz în exploatațiile de 
creștere a animalelor, bazate pe deșeurile 
biologice;

Or. en

Amendamentul 23
Britta Reimers

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politica energetică 
nu ar trebui să promoveze producția și 
folosirea de resurse regenerabile în 
detrimentul durabilității mediului;

4. subliniază faptul că politica energetică 
nu ar trebui să promoveze producția și 
folosirea de resurse regenerabile în 
detrimentul sustenabilității sociale, 
economice și a mediului;

Or. de

Amendamentul 24
Béla Glattfelder

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită UE să garanteze că promovarea 
resurselor regenerabile în contextul 
producției și utilizării energiei nu va pune 
în pericol nici securitatea alimentară, nici 
producția sustenabilă de alimente de 
înaltă calitate;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 25
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită UE să garanteze că promovarea
resurselor regenerabile în contextul 
producției și utilizării energiei nu va pune 
în pericol nici securitatea alimentară, nici 
producția sustenabilă de alimente de înaltă 
calitate;

5. solicită UE să promoveze utilizarea 
resurselor regenerabile de energie și 
producția acestei energii, care nu vor pune 
în pericol nici securitatea alimentară, nici 
producția sustenabilă de alimente de înaltă 
calitate;

Or. en

Amendamentul 26
Alyn Smith

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită UE să garanteze că promovarea 
resurselor regenerabile în contextul 
producției și utilizării energiei nu va pune 
în pericol nici securitatea alimentară, nici 
producția sustenabilă de alimente de înaltă 
calitate;

5. solicită UE să garanteze că promovarea 
resurselor regenerabile în contextul 
producției și utilizării energiei nu va pune 
în pericol nici securitatea alimentară, nici 
producția sustenabilă de alimente de înaltă 
calitate, și nici nu va crea monoculturi de 
cereale pentru producția de 
biocombustibili/biogaz;

Or. en

Amendamentul 27
Britta Reimers

Proiect de aviz
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Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită UE să garanteze că promovarea 
resurselor regenerabile în contextul 
producției și utilizării energiei nu va pune 
în pericol nici securitatea alimentară, nici 
producția sustenabilă de alimente de înaltă 
calitate;

5. solicită UE să garanteze că promovarea 
resurselor regenerabile în contextul 
producției și utilizării energiei nu va pune 
în pericol nici securitatea alimentară, nici 
producția sustenabilă de alimente de înaltă 
calitate, nici competitivitatea agricolă;

Or. de

Amendamentul 28
Rareș-Lucian Niculescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită UE să garanteze că promovarea 
resurselor regenerabile în contextul 
producției și utilizării energiei nu va pune 
în pericol nici securitatea alimentară, nici 
producția sustenabilă de alimente de înaltă 
calitate;

5. atrage atenția asupra necesității unor 
politici coerente care să mențină 
echilibrul între promovarea resurselor 
regenerabile și producția sustenabilă de 
alimente;

Or. ro

Amendamentul 29
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște că una dintre marile 
provocări cu care se confruntă agricultura 
este identificarea măsurilor efective de 
reducere a impactului advers care nu au 
efecte negative asupra productivității 
agricole sau care, din contră, au un 

6. recunoaște provocarea cu care se 
confruntă agricultura în domeniul energiei 
regenerabile, precum și eforturile care 
trebuie întreprinse pentru a garanta că 
producția acesteia nu are efecte negative 
asupra productivității agricole;
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impact pozitiv;

Or. en

Amendamentul 30
Britta Reimers

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște că una dintre marile 
provocări cu care se confruntă agricultura 
este identificarea măsurilor efective de 
reducere a impactului advers care nu au 
efecte negative asupra productivității 
agricole sau care, din contră, au un impact 
pozitiv;

6. recunoaște că una dintre marile 
provocări cu care se confruntă agricultura 
este identificarea măsurilor de promovare 
a utilizării eficiente a resurselor, care nu 
au efecte negative asupra productivității 
agricole sau care, din contră, au un impact 
pozitiv;

Or. de

Amendamentul 31
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște că una dintre marile 
provocări cu care se confruntă agricultura 
este identificarea măsurilor efective de 
reducere a impactului advers care nu au 
efecte negative asupra productivității 
agricole sau care, din contră, au un impact 
pozitiv;

6. recunoaște că una dintre marile 
provocări cu care se confruntă agricultura 
este identificarea măsurilor efective 
privind schimbările climatice care nu au 
efecte negative asupra producției de 
alimente sau care, din contră, au un impact 
pozitiv;

Or. es

Amendamentul 32
Pilar Ayuso
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța cercetării și a 
dezvoltării tehnologice în vederea 
încurajării producției de biocombustibili 
de a doua generație; subliniază 
importanța acestor biocombustibili în 
prevenirea efectelor negative pe piețele 
alimentare;

Or. es

Amendamentul 33
Alyn Smith

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită UE să garanteze că măsurile 
energetice luate pentru dezvoltarea unor 
carburanți alternativi nu sunt 
incompatibile, direct sau indirect, cu 
angajamentele luate în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC) și că nu expun UE la represalii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 34
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită UE să garanteze că măsurile 
energetice luate pentru dezvoltarea unor 

7. solicită UE să garanteze că măsurile 
energetice luate pentru dezvoltarea unor 
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carburanți alternativi nu sunt 
incompatibile, direct sau indirect, cu 
angajamentele luate în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC) și că nu 
expun UE la represalii;

carburanți alternativi sunt compatibile cu 
angajamentele luate în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC);

Or. en

Amendamentul 35
Britta Reimers

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită UE să garanteze că măsurile 
energetice luate pentru dezvoltarea unor 
carburanți alternativi nu sunt 
incompatibile, direct sau indirect, cu 
angajamentele luate în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC) și că nu 
expun UE la represalii;

7. solicită UE să garanteze că măsurile 
energetice luate pentru dezvoltarea unor 
carburanți alternativi nu sunt 
incompatibile, direct sau indirect, cu 
angajamentele luate în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC) și că nu 
expun UE la represalii sau nu limitează 
diversitatea agricolă;

Or. de

Amendamentul 36
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. constată că o serie de elemente ale 
sistemului alimentar sunt vulnerabile la 
costuri mai mari în materie de energie, iar 
acest lucru are putea avea un efect advers 
asupra producătorilor și a 
consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 37
Rareș-Lucian Niculescu

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că o strategie sănătoasă 
privind energia regenerabilă ar trebui să 
considere drept obiective fundamentale 
reducerea deșeurilor și economiile de 
energie, în plus față de obiectivul de a 
folosi mai bine resursele regenerabile de 
energie;

8. subliniază că o strategie sănătoasă 
privind energia regenerabilă ar trebui să 
considere drept obiective fundamentale 
exploatarea eficientă a deșeurilor 
agricole, urbane sau menajere și a 
reziduurilor forestiere, precum și
economiile de energie, în plus față de 
obiectivul de a folosi mai bine resursele 
regenerabile de energie;

Or. ro

Amendamentul 38
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că o strategie sănătoasă 
privind energia regenerabilă ar trebui să
considere drept obiective fundamentale 
reducerea deșeurilor și economiile de 
energie, în plus față de obiectivul de a 
folosi mai bine resursele regenerabile de 
energie;

8. subliniază că o strategie sănătoasă 
privind energia regenerabilă ar trebui să fie 
însoțită de o gestionare adecvată a 
deșeurilor agricole în vederea dezvoltării 
biocombustibililor de a doua generație;

Or. es

Amendamentul 39
Rareș-Lucian Niculescu

Proiect de aviz
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Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. este conștient de rolul pe care 
dispozițiile privind inovarea din cadrul 
propunerilor de reformă a PAC pentru 
dezvoltarea rurală ar trebui să le joace 
pentru cercetarea și diseminarea tehnicilor 
de producție sustenabilă și a modalităților 
de utilizare a energiei regenerabile și a 
deșeurilor;

9. este conștient de rolul pe care 
dispozițiile privind inovarea din cadrul 
propunerilor de reformă a PAC pentru 
dezvoltarea rurală ar trebui să le joace 
pentru dezvoltarea unor noi tipuri de 
culturi cu potențial energetic ridicat, 
pentru cercetarea și diseminarea tehnicilor 
de producție sustenabilă și a modalităților 
de utilizare a energiei regenerabile și a 
deșeurilor;

Or. ro

Amendamentul 40
Alyn Smith

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. îndeamnă statele membre și guvernele 
subnaționale să profite de dispozițiile 
articolului 21 din Regulamentul privind 
dezvoltarea rurală în ceea ce privește 
serviciile rurale de bază, pentru a investi 
în sisteme publice locale de energie 
regenerabilă pentru electricitate și energie 
termică, cu retenție locală și partajarea 
profiturilor pentru reinvestirea în 
infrastructura și serviciile publice locale;

Or. en

Amendamentul 41
Rareș-Lucian Niculescu

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază importanța predictibilității 
și coerenței politicilor privind culturile 
energetice;

Or. ro

Amendamentul 42
Béla Glattfelder

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. salută faptul că, în legătură cu 
Strategia Europa 2020, Comisia dorește 
să aloce cel puțin 25 % din fondurile de 
dezvoltare rurală combaterii schimbărilor 
climatice și, astfel, printre altele, 
sprijinirii energiei din surse regenerabile 
în perioada bugetară 2014-2020;

Or. hu

Amendamentul 43
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. recunoaște importanța de a promova și 
încuraja dezvoltarea unor surse de energie 
alternativă în cadrul exploatației agricole, 
în special la scară mică, și de a disemina 
metodele relevante atât în rândul 
agricultorilor, cât și în rândul 
consumatorilor;

10. recunoaște importanța de a promova și 
încuraja dezvoltarea unor surse de energie 
alternativă în cadrul exploatației agricole și 
de a disemina metodele relevante atât în 
rândul agricultorilor, cât și în rândul 
consumatorilor;

Or. es
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Amendamentul 44
Riikka Manner, Marian Harkin, Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. recunoaște importanța de a promova și 
încuraja dezvoltarea unor surse de energie 
alternativă în cadrul exploatației agricole, 
în special la scară mică, și de a disemina 
metodele relevante atât în rândul 
agricultorilor, cât și în rândul 
consumatorilor;

10. subliniază importanța de a promova și 
încuraja dezvoltarea unor surse de energie 
alternativă în cadrul exploatației agricole și 
producția descentralizată, în special la 
scară mică, și de a disemina metodele 
relevante atât în rândul agricultorilor, cât și 
în rândul micilor întreprinderi rurale și al
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 45
Britta Reimers

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. recunoaște importanța de a promova și 
încuraja dezvoltarea unor surse de energie 
alternativă în cadrul exploatației agricole, 
în special la scară mică, și de a disemina 
metodele relevante atât în rândul 
agricultorilor, cât și în rândul 
consumatorilor;

10. recunoaște importanța dezvoltării unor 
surse de energie alternativă în cadrul 
exploatației agricole;

Or. de

Amendamentul 46
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 11



PE504.193v01-00 22/26 AM\925424RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază contribuția care ar putea fi
adusă de cooperarea dintre agricultori 
pentru obținerea unor rezultate pozitive în 
cadrul politicii de promovare a resurselor 
regenerabile.

11. subliniază contribuția importantă adusă 
de agricultori în promovarea unei politici 
de succes în domeniul energiei din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază contribuția care ar putea fi 
adusă de cooperarea dintre agricultori 
pentru obținerea unor rezultate pozitive în 
cadrul politicii de promovare a resurselor 
regenerabile.

11. subliniază contribuția care ar putea fi 
adusă de cooperarea dintre agricultori 
pentru obținerea unor rezultate pozitive în 
cadrul politicii de promovare a resurselor 
regenerabile, precum și abordarea în 
comun cu statele membre ale UE, a 
problemelor referitoare la protecția 
infrastructurii critice în mai multe state 
membre din sistemul energetic;

Or. ro

Amendamentul 48
Alyn Smith

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. invită Banca Europeană de Investiții 
să creeze fonduri de rulment prin 
intermediari financiari pentru a oferi 
capitatul necesar de pornire și asistența 
tehnică pentru generarea la scară micro 
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și mică de electricitate și energie termică 
din surse regenerabile, la nivel de 
exploatație agricolă sau comunitate, ale 
cărei profituri pot fi reinvestite în sisteme 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 49
Riikka Manner, Kent Johansson, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază că obiectivele pentru 2020 
privind energia din surse regenerabile, 
stabilite în Directiva privind energia din 
surse regenerabile, pentru întreaga UE, 
precum și pentru statele membre au 
stimulat utilizarea energiei din surse 
regenerabile în Europa și în mediul rural 
din Europa; consideră că, pentru a stabili 
o politică pe termen lung și a consolida 
securitatea investițiilor, UE trebuie, cât 
mai curând posibil, să prezinte noi 
obiective pentru perioada de după 2020;

Or. en

Amendamentul 50
Béla Glattfelder

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. observă faptul că agricultura și 
zonele rurale au potențial în ceea ce 
privește asigurarea unei proporții 
semnificative din producția de energie din 
surse regenerabile și, prin urmare, 
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consideră că noua politică privind 
agricultura și dezvoltarea rurală ar trebui 
să promoveze producția de energii din 
surse regenerabile;

Or. hu

Amendamentul 51
Alyn Smith

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. invită statele membre și guvernele 
subnaționale cu competența necesară să 
impună, acolo unde este posibil, 
construcția de capacități de generare din 
surse regenerabile de energie termică și 
electricitate în cadrul exploatațiilor 
agricole; o astfel de capacitate ar putea 
include turbine eoliene, panouri solare, 
digestoare anaerobe, combustibil pe bază 
de lemn sau pompe de căldură; producția 
de energie regenerabilă ar putea fi 
utilizată fie în cadrul exploatației 
agricole, fie pentru exportul în afara 
exploatației la rețeaua de electricitate și, 
prin urmare, ar reduce facturile la 
energie ale exploatațiilor și ar adăuga un 
venit suplimentar important; invită 
autoritățile publice să asigure sprijinul 
financiar și tehnic necesar pentru 
realizarea acestui mandat;

Or. en

Amendamentul 52
Riikka Manner, Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

11b. subliniază că bioenergia este 
principala sursă regenerabilă de energie 
din UE; consideră că este important ca 
planurile Comisiei în ceea ce privește 
criteriile de sustenabilitate pentru 
biomasa solidă nu ar trebui să împiedice 
utilizarea bioenergiei sustenabile generate 
în UE și în statele membre și că posibilele 
criterii ar trebui să se bazeze în principal 
pe legislația, inventarul și instrumentele 
de monitorizare existente; subliniază că la 
elaborarea criteriilor de sustenabilitate 
pentru biomasă, este necesar să se 
acopere – pe lângă sustenabilitatea 
ecologică – și alte arii ale dezvoltării 
sustenabile, precum sustenabilitatea 
economică și socială, iar efectele aferente 
ale surselor de energie alternative trebuie, 
de asemenea, luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 53
Béla Glattfelder

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. subliniază faptul că noua politică 
agricolă ar trebui să asigure stimulente 
mai puternice pentru producția de 
biomasă, întrucât rolul biomasei în 
planurile naționale de acțiune în 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
elaborate de statele membre în vederea 
îndeplinirii obiectivelor obligatorii privind 
energia din surse regenerabile pentru 
anul 2020, este semnificativ – aproximativ 
50 %;

Or. hu
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Amendamentul 54
Béla Glattfelder

Proiect de aviz
Punctul 11 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11c. remarcă faptul că este necesară 
eliminarea obstacolelor din calea unei 
utilizări mai răspândite a energiei din 
surse regenerabile.

Or. hu


