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Amendamentul 209
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Obiective (Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 210
Anna Rosbach

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind 
un cadru pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei și se așteaptă 
ca răspunsurile aduse acestor chestiuni de 
către Consiliu să fie realiste, dar, în același 
timp, ambițioase;

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind 
un cadru pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei și se așteaptă 
ca răspunsurile aduse acestor chestiuni de 
către Consiliu să fie realiste, dar, în același 
timp, ambițioase, și să funcționeze atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 211
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind 
un cadru pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei și se așteaptă 
ca răspunsurile aduse acestor chestiuni de 
către Consiliu să fie realiste, dar, în același 

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind 
un cadru pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei și se așteaptă 
ca abordarea acestor chestiuni de către 
Consiliu să fie realistă, dar, în același timp,
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timp, ambițioase; ambițioasă, flexibilă, rentabilă și neutră 
din punct de vedere tehnologic;

Or. en

Amendamentul 212
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind 
un cadru pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei și se așteaptă 
ca răspunsurile aduse acestor chestiuni de 
către Consiliu să fie realiste, dar, în același 
timp, ambițioase;

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind 
un cadru pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei și se așteaptă 
ca răspunsurile aduse acestor chestiuni de 
către Consiliu să fie realiste, dar, în același 
timp, ambițioase, și să creeze și să mențină 
un avantaj competitiv durabil pentru UE 
cu cunoștințele și expertiza sa în 
domeniul energiei;

Or. en

Amendamentul 213
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind 
un cadru pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei și se așteaptă 
ca răspunsurile aduse acestor chestiuni de 
către Consiliu să fie realiste, dar, în același 
timp, ambițioase;

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind 
un cadru pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei și se așteaptă 
ca răspunsurile aduse acestor chestiuni de 
către Consiliu să fie realiste și să fie 
corelate cu angajamentele pe care 
celelalte economii globale le vor face la 
Paris, în 2015;

Or. pl
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Amendamentul 214
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind 
un cadru pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei și se așteaptă 
ca răspunsurile aduse acestor chestiuni de 
către Consiliu să fie realiste, dar, în același 
timp, ambițioase;

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind 
un cadru pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei și se așteaptă 
ca răspunsurile aduse acestor chestiuni de 
către Consiliu să fie realiste, dar, în același 
timp, ambițioase; salută, de asemenea, 
promisiunea Comisiei de a furniza date 
suplimentare până la sfârșitul acestui an, 
cum ar fi privind componența prețurilor 
la energie în statele membre; solicită ca 
aceste date să fie disponibile înaintea 
prezentării oricărei propuneri de politică;

Or. en

Amendamentul 215
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind 
un cadru pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei și se așteaptă 
ca răspunsurile aduse acestor chestiuni de 
către Consiliu să fie realiste, dar, în 
același timp, ambițioase;

1. salută Cartea Verde a Comisiei privind 
un cadru pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei și se așteaptă 
ca răspunsurile aduse acestor chestiuni de 
către Consiliu să fie ambițioase și realiste;

Or. en
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Amendamentul 216
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută anunțul Comisiei cu privire la 
faptul că aceasta va prezenta date 
suplimentare până la sfârșitul acestui an, 
cum ar fi privind componența prețurilor 
la energie în statele membre; solicită ca 
datele să fie disponibile pentru 
consumatorii finali și integrate în 
procesul oricărei viitoare propuneri de 
politică;

Or. en

Amendamentul 217
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. în acest context, subliniază riscul de 
creștere a „relocărilor de emisii de dioxid 
de carbon”, adică continuarea 
transferului de industrii energointensive 
în afara frontierelor UE;

Or. pl

Amendamentul 218
Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. constată că obiectivul aprobat la nivel 
internațional privind clima este de a 
menține încălzirea globală medie sub 2 °C 
peste nivelurile preindustriale; îndeamnă 
Comisia și statele membre să își 
stabilească drept țintă o creștere de 
maximum 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale, luând în considerare 
impactul schimbărilor climatice asupra 
țărilor cel mai puțin dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 219
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. ia act de publicarea recentă a primei 
părți a celui de-al cincilea raport de 
evaluare al Grupului interguvernamental 
privind schimbările climatice, adoptat la 
27 septembrie 2013, care confirmă că 
încălzirea globală se datorează în 
proporție de 95 % activităților umane 
(90 % în cel de-al patrulea raport, din 
2007) și care avertizează asupra 
consecințelor pe care le-ar putea avea 
lipsa de acțiune pentru stabilitatea 
ecosistemului nostru;

Or. en

Amendamentul 220
Rachida Dati
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni 
precum competitivitatea, securitatea 
energetică și obiectivele climatice (de 
exemplu, reducerea emisiilor de GES, 
sursele de energie regenerabilă și 
eficiența energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, datorită 
sintezei obiectivelor existente și cu un 
accent clar pus pe limitarea numărului de 
obiective în vederea favorizării 
simplificării cadrului de reglementare și a 
menținerii unui control veritabil al 
interacțiunilor dintre politicile și 
obiectivelor existente;

Or. fr

Amendamentul 221
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și
durabilitatea, stabilind, în paralel cu 
elaborarea altor măsuri de sprijin, 
obiective obligatorii privind reducerea 
emisiilor de GES, sursele regenerabile de 
energie și eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 222
Edite Estrela
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Propunere de rezoluție 
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni 
precum competitivitatea, securitatea 
energetică și obiectivele climatice (de 
exemplu, reducerea emisiilor de GES, 
sursele de energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele 
regenerabile de energie și eficiența 
energetică);

Or. pt

Amendamentul 223
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, creșterea locurilor de 
muncă, securitatea energetică, sărăcia 
energetică și obiectivele climatice (de 
exemplu, reducerea emisiilor de GES, 
sursele regenerabile de energie și eficiența 
energetică);

Or. ro

Amendamentul 224
Martina Anderson
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice, inclusiv reducerea 
emisiilor de GES, sursele regenerabile de 
energie și eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 225
Konrad Szymański, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă și flexibilă, a cărei eficiență și 
rentabilitate să fie îmbunătățite prin 
intermediul unor politici coordonate și 
coerente, care să abordeze în egală măsură 
chestiuni precum competitivitatea, 
securitatea energetică și obiectivele 
climatice (de exemplu, reducerea emisiilor 
de GES, sursele regenerabile de energie și 
eficiența energetică); consideră, în acest 
scop, că obiectivul cel mai eficient de 
reducere a emisiilor de GES va fi atins 
prin intermediul unei politici care să fie 
neutră din punct de vedere tehnologic și 
stabilită la un nivel conform cu progresele 
înregistrate în ceea ce privește 
angajamentele internaționale;

Or. en
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Amendamentul 226
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea și 
independența energetică și obiectivele 
climatice (de exemplu, reducerea emisiilor 
de GES, sursele regenerabile de energie și 
eficiența energetică);

Or. es

Amendamentul 227
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice;

Or. en
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Amendamentul 228
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele 
regenerabile de energie și eficiența 
energetică); solicită Comisiei să se asigure 
că obiectivele de realizat fac obiectul unei 
monitorizări consecvente, menite să 
identifice și să elimine la timp obiectivele 
conflictuale;

Or. de

Amendamentul 229
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice; constată că un 
obiectiv general privind obiectivele 
climatice reprezintă o modalitate rentabilă 
de a reduce GES, încurajând în același 
timp noile tehnologii, competitivitatea și 
eficiența energetică;
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Or. en

Amendamentul 230
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański, Bogusław Sonik

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică, 
tarifarea rezonabilă a energiei și 
durabilitatea;

Or. en

Amendamentul 231
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă și flexibilă, a cărei eficiență și 
rentabilitate să fie îmbunătățite prin 
intermediul unor politici coordonate și 
coerente, care să abordeze în egală măsură 
chestiuni precum competitivitatea, 
securitatea energetică și obiectivele 
climatice (de exemplu, reducerea emisiilor 
de GES, sursele regenerabile de energie și 
eficiența energetică); subliniază faptul că 
aceasta necesită o coerență a politicilor, 
politica în domeniul climei neputând să 
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contrazică sau să aibă mai multă 
prioritate decât alte politici;

Or. en

Amendamentul 232
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni 
precum competitivitatea, securitatea 
energetică și obiectivele climatice (de 
exemplu, reducerea emisiilor de GES, 
sursele de energie regenerabilă și 
eficiența energetică);

2. solicită Comisiei să implementeze o 
abordare multiformă, bazată pe politici 
care se susțin reciproc privind eficiența 
energetică, sursele regenerabile de 
energie și reducerea emisiilor de GES, a 
cărei rentabilitate ar trebui să fie 
îmbunătățită prin intermediul unor politici 
coordonate și coerente, care abordează
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice;

Or. en

Amendamentul 233
Paul Rübig, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și rentabilitate 
să fie îmbunătățite prin intermediul unor 
politici coordonate și coerente, care să 
abordeze în egală măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică,
obiectivele climatice și reindustrializarea; 
subliniază că viitoarea politică a UE în 
materie de energie și climă trebuie 
concepută în consecință, pentru a sprijini 
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proiectul Comisiei Europene de a ridica la 
20 % cota industriei la nivelul UE;

Or. de

[Actualul cadru de politică energetică și climatică determină creșterea costurilor energiei, 
implică sarcini unilaterale pentru economia europeană și, astfel, se află în contradicție cu 

obiectivul recent al Comisiei Europene de reindustrializare, care presupune creșterea 
ponderii industriei în Europa la 20 % din PIB (în 2012 s-a înregistrat o nouă scădere la 

15,1 % de la 15,5 %)] 

Amendamentul 234
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 
multiformă, a cărei eficiență și 
rentabilitate să fie îmbunătățite prin 
intermediul unor politici coordonate și 
coerente, care să abordeze în egală 
măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu, 
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Consiliului și Comisiei să 
adopte și să implementeze, pentru cadrul 
UE pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei, trei 
obiective obligatorii ambițioase privind 
reducerea emisiilor de GES, sursele 
regenerabile de energie și eficiența 
energetică; întrucât aceste trei obiective 
sunt cele mai adecvate instrumente pentru 
asigurarea atingerii într-un mod rentabil 
a obiectivelor UE privind clima și energia, 
până în 2030;

Or. en

Amendamentul 235
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare 2. solicită cu insistență Comisiei ca, în 
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multiformă, a cărei eficiență și 
rentabilitate să fie îmbunătățite prin 
intermediul unor politici coordonate și 
coerente, care să abordeze în egală 
măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu,
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

viitoarea sa comunicare, să propună un 
nou pachet energie/climă pentru 2030, 
alcătuit din trei obiective principale 
obligatorii și reciproc susținute, pentru
reducerea emisiilor de GES, sursele 
regenerabile de energie și economiile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 236
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să adopte o abordare
multiformă, a cărei eficiență și 
rentabilitate să fie îmbunătățite prin 
intermediul unor politici coordonate și 
coerente, care să abordeze în egală 
măsură chestiuni precum 
competitivitatea, securitatea energetică și 
obiectivele climatice (de exemplu,
reducerea emisiilor de GES, sursele de 
energie regenerabilă și eficiența 
energetică);

2. solicită Consiliului să adopte, iar 
statelor membre și Comisiei să 
implementeze, pentru cadrul UE pentru 
2030 pentru politici în domeniul climei și 
al energiei, o abordare care să combine 
obiective obligatorii coordonate, coerente 
și ambițioase în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de GES, dezvoltarea SRE și 
îmbunătățirea eficienței energetice;

Or. en

Amendamentul 237
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată că metodele de decarbonizare 
se vor sprijini pe diverse ponderi ale 
tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon din statele membre: surse 
regenerabile de energie, energie nucleară 
și captarea și depozitarea dioxidului de 
carbon, dacă aceste tehnologii devin 
disponibile la timp; constată că integrarea 
unei ponderi mai mari a surselor 
regenerabile de energie va necesita 
extinderi semnificative ale rețelelor de 
transport și distribuție, capacități 
suplimentare de rezervă repartizabile 
și/sau capacități de depozitare;

Or. en

Amendamentul 238
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. În ceea ce privește aceste obiective 
climatice pentru 2030, adăugarea 
acestora poate fi un atu dacă nu sunt 
luate în considerate separat: eficiența 
energetică face obiectivul privind 
limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră 
(GES) mai ușor de atins, așa cum face ca 
partea din energia din surse regenerabile 
(și investiția inițială necesară) să aibă o 
valoare absolută mai mică, în raport cu o 
cerere mondială moderată de această 
eficiență; concomitent, un obiectiv privind 
limitarea emisiilor GES orientează 
mixurile energetice către surse fără emisii 
de dioxid de carbon printre care energiile 
din surse regenerabile ocupă un loc 
important și încurajează eforturile privind 
eficiența; în sfârșit, stabilirea unui 
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obiectiv care trebuie atins în materie de 
energii din surse regenerabile este în 
sinergie cu obiectivul în materie de GES, 
însă necesită în mod clar un mai mare
nivel de coordonare a mecanismelor de 
sprijin și a ritmului de dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 239
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. îndeamnă Comisia să definească un 
obiectiv privind reducerea emisiilor la 
nivelul Uniunii pentru 2030, ajustat astfel 
încât să poată fi îndeplinit obiectivul 
ambițios al Parlamentului European și al 
Consiliului European de a reduce până în 
2050 emisiile de gaze cu efect de seră din 
UE cu 80-95 % față de nivelurile din 
1990;

Or. en

Amendamentul 240
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. observă că, pe lângă obiectivul de 20-
20-20 în domeniul climei și energiei, 
Uniunea Europeană a stabilit și un 
obiectiv la fel de important de 20 % 
pentru reindustrializarea UE1 și amintește 
că obiectivele 20-20-20 din domeniul 
climei și energiei nu trebuie să se afle în 
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contradicție cu obiectivul industrial și 
solicită, prin urmare, o mai mare coerență 
între propunerile legate de alte domenii, 
cum ar fi energia, mediul și clima, și 
obiectivul industrial de 20 %, pentru a 
consolida astfel industria europeană în 
mod durabil;
__________________
1 [Comunicarea Comisiei din 10.10.2012 
„O industrie europeană mai puternică 
pentru creșterea și redresarea economiei” 
(COM(2012)582)] 

Or. de

Amendamentul 241
Mikael Gustafsson, Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. egalitatea dintre femei și bărbați este 
una dintre valorile de bază ale Uniunii; 
politica climatică existentă a UE este în 
mare parte indiferentă la dimensiunea de 
gen, reducând eficacitatea și eficiența 
rezilienței climatice cu un nivel scăzut al 
dioxidului de carbon; subliniază 
importanța și necesitatea unei analize de 
gen, precum și a includerii perspectivei de 
gen în toate acțiunile privind eficiența 
energetică, reducerea GES și sursele 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 242
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că obiectivele multiple pot 
crea obligații de a investi în domenii care 
pot fi atât costisitoare, cât și ineficiente și 
că statelor membre ar trebui să li se 
acorde flexibilitatea de a urmări 
obiectivele privind schimbările climatice 
cu ajutorul celor mai rentabile mijloace;

Or. en

Amendamentul 243
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. evidențiază necesitatea stabilirii unor 
obiective obligatorii din punct de vedere 
juridic privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, sursele regenerabile de 
energie și eficiența energetică. Pentru o 
tranziție reală către un sistem energetic 
cu emisii reduse de dioxid de carbon, 
Uniunea Europeană trebuie să reducă, 
până în 2030, cu 55 % emisiile de gaze cu 
efecte de seră, trebuie să crească cu 45 % 
consumul de energie din surse 
regenerabile și trebuie să diminueze 
consumul la energie cu 40 % prin 
intermediul unei eficiențe energetice mai 
mari.
(PARAGRAFUL 3 NOU. Justificare: 
Conform studiilor recente, pentru a 
contribui la evitarea crizei climatice, 
Uniunea Europeană trebuie să reducă, 
până în 2030, cu 55 % emisiile interne, să 
crească cu 55 % consumul de energie din 
surse regenerabile și să diminueze 
consumul la energie cu 40 %. Numai 
obiectivele obligatorii din punct de vedere 
juridic pot garanta investitorilor 
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stabilitatea necesară și, în consecință, pot 
favoriza competitivitatea UE, reducerea 
costurilor la energie și crearea unor noi 
locuri de muncă.) 

Or. it

Amendamentul 244
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța unui obiectiv 
climatic general capabil să reducă 
emisiile de CO2 în modul cel mai rentabil;

Or. en

Amendamentul 245
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. îndeamnă Comisia și statele membre 
să stabilească un obiectiv la nivelul UE 
privind scăderea, până în 2030, cu 
minimum 50 % a emisiilor de GES 
comparativ cu nivelurile din 1990, însoțit 
de obiective clare privind energia 
regenerabilă și eficiența energetică; 
subliniază faptul că acest nivel de ambiție 
este compatibil cu obiectivul UE pe 
termen lung privind reducerea cu 80-95 %
a emisiilor de GES și va permite Uniunii 
să conducă în continuare acțiunile 
diplomatice de la nivel mondial privind 
schimbările climatice;
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Or. en

Amendamentul 246
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată că metodele de decarbonizare 
se vor sprijini pe diverse ponderi ale 
tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon din statele membre: surse
regenerabile de energie, energie nucleară 
și captarea și depozitarea dioxidului de 
carbon, dacă aceste tehnologii devin 
disponibile la timp; constată că integrarea 
unei ponderi mai mari a surselor 
regenerabile de energie va necesita 
extinderi semnificative ale rețelelor de 
transport și distribuție, capacități 
suplimentare de rezervă repartizabile 
și/sau capacități de depozitare;

Or. en

Amendamentul 247
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește faptul că scopul politicilor 
climatice ar trebui să fie reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră într-un 
mod durabil și rentabil; de aceea, 
consideră că, pentru a atinge obiectivul 
cerut de reducere a emisiilor de CO2, ar 
trebui stabilit un obiectiv general 
obligatoriu și că obiectivele secundare, 
cum ar fi eficiența energetică și energia 
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regenerabilă, ar trebui să fie indicative, 
pentru a acorda statelor membre 
flexibilitatea de a urmări acest obiectiv 
general în cel mai rentabil mod;

Or. en

Amendamentul 248
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că un obiectiv obligatoriu 
puternic privind eficiența energetică este 
de importanță primordială pentru a utiliza 
cât mai eficient energia în cadrul Uniunii 
și că un astfel de obiectiv va avea ca efect 
de domino și faptul că va fi necesar un 
efort mai mic pentru atingerea 
obiectivelor privind GES și energia din 
surse regenerabile; solicită, prin urmare, 
să se urmărească în continuare obiectivul 
actual pentru 2020, dar acesta să se 
devină obiectiv obligatoriu, iar nivelul de 
ambiție să fie dublat, ajungându-se la 
40 %;

Or. en

Amendamentul 249
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită Comisiei să profite mai mult 
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de interacțiunile dintre aceste trei 
obiective, pentru ca acestea să stimuleze și 
să întărească securitatea energetică și 
competitivitatea UE;

Or. en

Amendamentul 250
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. reamintește că statele membre au în 
continuare competența de a-și alege 
propriul mix energetic și că, de aceea, 
acestea ar trebui să aleagă mixul optim 
pentru a atinge obiectivele politicii 
energetice, în special pe cel privind 
decarbonizarea;

Or. en

Amendamentul 251
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. reamintește faptul că toate costurile 
suplimentare vor fi transferate, direct sau 
indirect, consumatorilor finali, 
considerând astfel că reducerea costurilor 
suplimentare ale decarbonizării 
sistemului energetic al UE este o condiție 
esențială pentru menținerea 
competitivității europene;

Or. en



AM\1008877RO.doc 25/101 PE522.926v01-00

RO

Amendamentul 252
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază că va fi necesar ca toate 
sectoarele economice să contribuie la 
reducerea emisiilor de GES pentru ca UE 
să poată contribui în mod echitabil la 
eforturile globale; consideră că este 
necesar să se ajungă din timp la un acord 
asupra cadrului privind clima și energia 
pentru 2030, pentru ca UE să se 
pregătească în vederea negocierilor 
internaționale cu privire la un nou acord 
internațional obligatoriu din punct de 
vedere juridic, dar și pentru a furniza 
statelor membre, industriei și altor 
sectoare un cadru și obiective clare, cu 
caracter juridic obligatoriu, pentru 
realizarea investițiilor necesare pe termen 
mediu și lung în reducerea emisiilor, în 
eficiența energetică și în energia din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 253
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. consideră că obiectivele generale 
obligatorii care combină eforturile 
naționale partajate sunt cele mai rentabile 
și mai flexibile mijloace de a oferi statelor 
membre flexibilitatea necesară și de a 
respecta subsidiaritatea;
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Or. en

Amendamentul 254
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. consideră că un obiectiv obligatoriu de 
45 % pentru ponderea energiei din surse 
regenerabile în Uniune reprezintă 
modalitatea optimă de a se asigura 
securitatea necesară a investițiilor, pentru 
dezvoltarea și promovarea continuă a 
surselor regenerabile de energie și a 
infrastructurii conexe, și este complet 
realizabil alături de un obiectiv 
obligatoriu puternic privind economisirea 
energiei;

Or. en

Amendamentul 255
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. consideră că stabilirea unui obiectiv 
pe termen lung, neutru din punct de 
vedere tehnologic, pentru reducerea 
emisiilor de CO2 este esențială pentru 
promovarea inovațiilor necesare și a 
dinamicii investițiilor și, în fine, pentru a 
urma o cale rentabilă a decarbonizării; 
îndeamnă, în această privință, Consiliul 
European să stabilească un obiectiv 
ambițios privind reducerea emisiilor de 
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CO2 pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 256
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. consideră că un obiectiv obligatoriu de 
reducere pe plan intern cu 50 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparativ cu nivelurile din 1990 
reprezintă un minimum absolut necesar 
pentru a putea atinge obiectivul de 
menținere a încălzirii globale la sub 2 °C; 
acest obiectiv este nu numai realist, ci și 
accesibil, după cum o demonstrează 
numeroase studii, în special dacă este 
coroborat cu obiective ambițioase privind 
economiile de energie și energia din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 257
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
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precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, simplu, stabil și rentabil 
pentru industrii și investitori;

Or. fr

Amendamentul 258
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori; care să ofere UE 
posibilitatea de a respecta angajamentul 
Parlamentului European și al Consiliului 
de a reduce într-un mod rentabil, până în 
2050, emisiile de gaze cu efect de seră din 
UE cu 80-95 % comparativ cu nivelurile 
înregistrate în 1990;

Or. en

Amendamentul 259
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
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nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

nivelul UE și să ia în considerare 
obiective realiste pentru politicile UE 
pentru 2030, în cadrul unui acord global,
care să țină seama de contextul economic, 
social și de mediu, precum și de contextul 
internațional și tehnologic, să mențină 
competitivitatea industriei europene și să 
stabilească un cadru pe termen lung clar, 
stabil și rentabil pentru industrii și 
investitori;

Or. fr

Amendamentul 260
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste și obligatorii, 
pentru politicile UE pentru 2030, care să 
țină seama de contextul economic, social și 
de mediu, precum și de contextul 
internațional și tehnologic, și să stabilească 
un cadru pe termen lung clar, stabil și 
rentabil pentru industrii și investitori; 
adaugă faptul că un cadru juridic solid pe 
termen lung pentru politica energetică 
europeană este esențial pentru realizarea 
unei aprovizionări cu energie sigure, 
avantajoase și stabile, precum și pentru 
competitivitatea și capacitatea de inovare 
a Uniunii Europene;

Or. de

Amendamentul 261
Vicky Ford



PE522.926v01-00 30/101 AM\1008877RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, flexibile, 
rentabile și neutre din punct de vedere 
tehnologic pentru politicile UE pentru 
2030, care să țină seama de contextul 
economic, social și de mediu, precum și de 
contextul internațional și tehnologic, și să 
stabilească un cadru pe termen lung clar, 
stabil și rentabil pentru industrii și 
investitori;

Or. en

Amendamentul 262
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu,
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, fixate pe baza unei 
abordări ascendente prin utilizarea unor 
dovezi științifice recunoscute, și nu doar 
pe baza unor cerințe politice, și care să 
țină seama de contextul economic, social și 
de mediu, precum și de contextul 
internațional și tehnologic, și să stabilească 
un cadru pe termen lung clar, stabil și 
rentabil pentru industrii și investitori;

Or. de
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Amendamentul 263
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, realiste și neutre din punct de 
vedere tehnologic pentru politicile UE 
pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

Or. en

Amendamentul 264
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, realiste și neutre din punct de 
vedere tehnologic pentru politicile UE 
pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

Or. en
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Amendamentul 265
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească două obiective 
obligatorii, unul pentru reducerea 
emisiilor de GES și celălalt ca o 
combinație de două obiective privind 
eficiența energetică și energia din surse 
regenerabile, fiecare obiectiv luând în 
considerare contribuția celuilalt; aceste 
obiective combinate vor oferi statelor 
membre flexibilitate în implementarea 
politicii energetice; astfel de obiective vor 
oferi un cadru clar, stabil și rentabil, care 
să ofere siguranță pe termen lung pentru 
industrii și investitori;

Or. en

Amendamentul 266
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, ținând seama de cel mai 
rentabil mod de a realiza angajamentul 
nostru pe termen lung, precum și de
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tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

contextul economic, social, internațional, 
tehnologic și de mediu, și să stabilească un 
cadru pe termen lung clar, stabil și rentabil 
pentru industrii și investitori;

Or. en

Amendamentul 267
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil, rentabil și neutru 
din punct de vedere tehnologic pentru 
industrii și investitori, în care schema UE 
de comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) ar trebui să fie instrumentul 
principal, deoarece asigură o abordare 
bazată pe piață a atingerii obiectivelor 
noastre climatice și energetice;

Or. en

Amendamentul 268
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
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nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

nivelul UE și să stabilească obiective
obligatorii ambițioase la nivelul UE pentru 
2030 privind eficiența energetică, sursele 
regenerabile de energie și emisiile de 
GES, care să țină seama de contextul 
economic, social și de mediu, precum și de 
contextul internațional și tehnologic, și să 
stabilească un cadru pe termen lung clar, 
stabil și rentabil pentru industrii și 
investitori;

Or. en

Amendamentul 269
Edite Estrela

Propunere de rezoluție 
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, pentru politicile UE pentru 
2030 în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
eficiența energetică și energiile din surse 
regenerabile, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic și să facă posibilă atingerea 
obiectivului de 2 °C convenit la nivel 
internațional, și să stabilească un cadru de 
reglementare pe termen lung clar, stabil și 
rentabil pentru industrii și investitori;

Or. pt

Amendamentul 270
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori; obiectivele trebuie 
să fie fezabile din punct de vedere tehnic 
și economic pentru fiecare sector;

Or. en

Amendamentul 271
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Comisia Europeană și
Consiliul European să continue pe calea 
progreselor înregistrate la nivelul UE cu 
privire la obiectivele referitoare la
politicile UE pentru 2030, stabilind ținte 
obligatorii, susținute reciproc, de reducere 
cu 55 % a GES, de 45 % din consumul de 
energie din resurse regenerabile și de 
reducere cu 40 % a consumului total de 
energie primară până în 2030, față de 
nivelurile din 2005; stabilirea acestor ținte 
reprezintă singurul mod de a îmbunătăți
contextul economic, social și de mediu, 
precum și contextul internațional și 
tehnologic, și de a stabili un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

Or. en
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Amendamentul 272
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate 
la nivelul UE și să stabilească obiective
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să
stabilească obiective obligatorii pentru 
politicile UE în domeniul climei, al 
surselor regenerabile de energie și al 
eficienței energetice pentru 2030, care să 
fie compatibile cu obiectivul UE pe termen 
lung în domeniul climei și cu o economie 
eficientă din punct de vedere energetic 
pentru 2050, bazată pe surse regenerabile 
de energie, pentru a stabili un cadru clar, 
stabil și sigur pentru bunăstarea 
oamenilor, pentru industrii și investitori;

Or. en

Amendamentul 273
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție 
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, pentru politicile UE pentru 
2030, care să țină seama de contextul 
economic, social și de mediu, precum și de 
contextul internațional și tehnologic, și să 
stabilească obiective obligatorii pentru 
reducerea emisiilor, energiile din surse 
regenerabile și eficiența energetică într-
un cadru stabil și eficient din punctul de 
vedere al costurilor care să asigure o 
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certitudine pe termen lung pentru industrii, 
investitori, consumatori și societate în 
ansamblu;

Or. es

Amendamentul 274
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate 
la nivelul UE și să stabilească obiective
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European să aprobe 
rapid noul pachet energie/climă pentru 
2030 cu aceste trei obiective principale 
obligatorii, pentru a stabili un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

Or. en

Amendamentul 275
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate la 
nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
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tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

tehnologic, și să stabilească un cadru clar, 
stabil și rentabil, care să ofere certitudine 
pe termen lung pentru industrii și 
investitori;

Or. en

Amendamentul 276
Anne Delvaux, Richard Seeber, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija Mazej Kukovič, 
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul European să 
continue pe calea progreselor înregistrate 
la nivelul UE și să stabilească obiective 
ambițioase, însă realiste, pentru politicile 
UE pentru 2030, care să țină seama de 
contextul economic, social și de mediu, 
precum și de contextul internațional și 
tehnologic, și să stabilească un cadru pe 
termen lung clar, stabil și rentabil pentru 
industrii și investitori;

3. îndeamnă Consiliul European, pentru a 
menține continuitatea progreselor
realizate la scara UE, să stabilească 
obiective ambițioase și realiste privind
politicile climatice și energetice ale UE 
pentru 2030, în mod rentabil;

Or. en

Amendamentul 277
Peter Liese

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că îmbunătățirea eficienței 
energetice contribuie la scăderea 
facturilor la energie, la reducerea 
dependenței noastre energetice și a 
balanței noastre comerciale în domeniul 
energiei, la crearea de activități noi și 
nerelocabile, pentru a face față prețurilor 
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crescânde la energie și a combate 
schimbările climatice; reamintește că 
energia cea mai ieftină este energia 
nefolosită; în consecință, consideră că UE 
ar trebui să stabilească un obiectiv 
obligatoriu privind scăderea consumului 
nostru brut de energie cu minimum 30 %
până în 2030 comparativ cu anul de 
referință 2008;

Or. en

Amendamentul 278
Peter Liese, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. consideră că în domeniul eficienței 
energetice trebuie mizat în special pe 
stimulente și că reglementările vizând 
atingerea obiectivelor ar trebui utilizate 
doar în cazuri excepționale justificate; 
solicită, prin urmare, o transpunere 
moderată a Directivei privind proiectarea 
ecologică și îndeamnă Comisia 
Europeană să nu prezinte nicio propunere 
de reglementare privind capetele de duș și 
robinetele;

Or. de

Amendamentul 279
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că obiectivul UE pentru 
2030 de reducere nu ar trebui stabilit 
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unilateral, izolat de angajamentele de 
reducere asumate de celelalte economii 
importante; acest obiectiv ar trebui, în 
schimb, să fie stabilit în contextul 
reducerilor necesare realizate de către 
țările dezvoltate și de către cele emergente 
și să fie condiționat de un nivel 
comparabil de ambiție din partea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 280
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție 
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3а. solicită punerea la dispoziție a 
resurselor necesare pentru cercetare și 
dezvoltare în domeniul surselor 
regenerabile de energie și al tehnologiilor 
de economisire a energiei;

Or. bg

Amendamentul 281
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că atât obiectivele privind 
politicile UE pe termen lung, cât și 
instrumentele specifice de politică privind 
reducerea emisiilor de GES trebuie să se 
bazeze în mod constant pe anul 1990, ca 
an de referință;

Or. en
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Amendamentul 282
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. are convingerea că modul optim de a 
asigura necesitățile energetice prezente și 
viitoare ale Europei îl reprezintă un mix 
energetic echilibrat și diferențiat, în 
cadrul căruia dependențele de sursele 
unice de energie să fie reduse fără a se 
crea noi dependențe, ținând cont de 
recomandarea Comisiei de a reduce 
dependența noastră de energia pe bază de 
combustibili fosili; solicită statelor 
membre să ia în considerare acești 
factori;

Or. en

Amendamentul 283
António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că o politică energetică și 
climatică orientată spre viitor trebuie să 
fie implementată în concordanță cu 
Agenda UE privind politica industrială 
pentru competitivitate; consideră, în 
această privință, că un obiectiv 
obligatoriu pentru 2030 privind sursele 
regenerabile de energie va scădea 
nesiguranța referitoare la perspectivele pe 
termen mediu și lung, sporind încrederea 
actorilor de pe piață și reducând costurile 
de capital necesare deblocării investițiilor 
private;
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Or. en

Amendamentul 284
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă Consiliul European să 
adopte un nou obiectiv UE pentru 2030 
obligatoriu, la nivelul întregii economii, 
privind reducerea gazelor cu efect de seră 
cu cel puțin 40 % comparativ cu nivelurile 
din 1990, pentru a putea atinge obiectivul 
de reducere cu 80-95 % stabilit deja de 
către Consiliu pentru 2050;

Or. en

Amendamentul 285
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să își simplifice 
politicile privind clima și energia, pentru 
a asigura un grad mai ridicat de coerență, 
de flexibilitate și de rentabilitate a 
politicilor europene;

Or. en

Amendamentul 286
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată că trecutul arată clar că 
stabilirea de obiective obligatorii este cea 
mai eficientă metodă de realizare a 
obiectivelor climatice și energetice ale 
UE;

Or. de

Amendamentul 287
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că UE poate stabili obiective 
mai ambițioase privind reducerea 
emisiilor de CO2 dacă și alte țări cu 
volume importante de emisii din lumea 
dezvoltată și în curs de dezvoltare se 
angajează să realizeze partea lor de efort 
în direcția reducerii emisiilor globale;

Or. en

Amendamentul 288
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reiterează faptul că un cadru privind 
energia și clima pentru 2030 trebuie să își 
îndeplinească obiectivele într-un mod mai 
rentabil; consideră că aceasta se poate 
realiza prin reducerea interdependențelor 
și a efectelor reciproce ale actualelor 
instrumente de politică, în cazul cărora, 
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de exemplu, industria este vizată de ETS, 
de prevederile Directivei privind eficiența 
energetică și este frecvent afectată de 
costurile integrării SRE; afirmă, în 
consecință, că pentru sectoare diferite ar 
trebui luate în considerare obiective 
diferite;

Or. en

Amendamentul 289
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Markus Pieper, Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că UE se află pe drumul cel 
bun către atingerea obiectivului de 
extindere de 20 % pentru sursele 
regenerabile de energie în 2020; 
subliniază că extinderea națională parțial 
necoordonată și extrem de rapidă are 
consecințe grave asupra pieței interne a 
energiei (printre altele „fluxurile în 
buclă”); consideră că în viitor sursele 
regenerabile de energie trebuie să preia o 
pondere mai mare din sistemele de 
aprovizionare cu energie; solicită ca 
deciziile privind o nouă extindere a 
surselor regenerabile de energie să fie 
precedate de o analiză a tuturor 
aspectelor legate de sistemele de 
aprovizionare cu energie;

Or. de

Amendamentul 290
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră totuși că toate obiectivele 
pentru 2030 ar trebui să fie strâns 
corelate cu negocierile internaționale în 
curs referitoare la un nou acord privind 
clima; îndeamnă la adoptarea lor oficială 
doar după luarea în considerare a 
rezultatelor negocierilor unui acord 
mondial la Paris, în 2015, în cadrul 
CCONUSC;

Or. en

Amendamentul 291
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție 
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că, deși multe obiective ale 
politicii energetice pot fi atinse prin 
creșterea prețurilor la energie și, astfel, 
prin reducerea activității economice, 
provocarea este de a îndeplini aceste 
obiective în același timp cu creșterea 
activității economice; 

Or. lv

Amendamentul 292
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că obiectivul UE 
pentru 2050 privind decarbonizarea va fi 
atins numai în condițiile unei tranziții de 
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la combustibilii fosili și că politicile care 
ar putea încuraja dependența de aceștia 
trebuie, în consecință, evitate; reamintește 
că politicile ambițioase pe termen lung 
privind eficiența energetică și energia 
regenerabilă vor ajuta la evitarea unei 
asemenea dependențe; în această privință, 
subliniază constatările recente ale 
Agenției Internaționale pentru Energie, și 
anume faptul că politicile privind energia 
din surse regenerabile sunt mai ieftine pe 
termen lung decât utilizarea exclusivă a 
tarifării carbonului, deoarece acestea 
stimulează dezvoltarea la timp a unei 
game largi de tehnologii regenerabile 
necesare pentru decarbonizarea completă, 
pe termen lung, a sectorului energetic;

Or. en

Amendamentul 293
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. înțelege că, pentru a permite utilizarea 
la maximum a capacităților SRE, 
obiectivele pentru 2030 ar trebui să se 
concentreze asupra dezvoltării sistemului 
energetic general: cadrul și obiectivele ar 
trebui să se concentreze asupra 
optimizării sistemului energetic general;

Or. en

Amendamentul 294
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție 
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei să propună un 
obiectiv ambițios și obligatoriu de cel 
puțin 45 % energie din surse regenerabile 
pentru a continua să se bucure de 
beneficiile macroeconomice ale energiei 
din surse regenerabile în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă și exporturile 
de tehnologii pentru dezvoltare în care 
Europa este lider;

Or. es

Amendamentul 295
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. ia act de faptul că, fiind una dintre 
pietrele de temelie ale pachetului 
energie/climă al UE, schema UE pentru 
comercializarea certificatelor de emisii 
(ETS) ar trebui să fie principalul 
instrument de reducere a emisiilor 
industriale și de promovare a investițiilor 
în tehnologii cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, iar aceasta într-un mod care să 
creeze condiții de concurență echitabile 
pentru tehnologiile concurente, care să 
ofere întreprinderilor flexibilitatea de a-și 
elabora propriile strategii de atenuare și 
care să prevadă măsuri specifice de 
combatere a relocării emisiilor de dioxid 
de carbon;

Or. en
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Amendamentul 296
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază importanța stabilirii unui 
obiectiv obligatoriu care să garanteze 
economiile de energie, estimând 
calcularea acestuia pe baza economiilor 
sectoriale ascendente, pentru a îmbunătăți 
economia;

Or. en

Amendamentul 297
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă Consiliul European să 
stabilească trei obiective UE obligatorii 
pentru 2030 privind reducerea 
consumului total de energie primară cu 
40 % comparativ cu nivelurile din 2010, 
producerea a 45 % din consumul final 
total de energie din surse regenerabile de 
energie și reducerea emisiilor interne de 
gaze cu efect de seră cu 60 % comparativ 
cu nivelurile din 1990; consideră că 
aceasta este compatibil cu obiectivul de 
limitare la 2 °C a încălzirii globale și cu 
partajarea echitabilă a efortului de la 
nivel mondial, precum și cu menținerea 
UE în prim-planul dezvoltării de 
tehnologii pentru viitoarea economie 
favorabilă climei și surselor regenerabile 
de energie;

Or. en
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Amendamentul 298
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că cei mai buni performeri 
din fiecare sector nu ar trebui să suporte 
niciun cost, direct sau indirect, rezultat 
din cadrul UE privind energia și clima și 
îndeamnă Comisia să garanteze acest 
principiu în propunerile sale în domeniu; 
ia în considerare, în această privință, 
prevederile privind relocările emisiilor de 
dioxid de carbon din schema EU ETS și 
acordarea gratuită a certificatelor la 
nivelul celor mai eficiente instrumente 
capabile să asigure performanța optimă, 
în vederea protejării sectoarelor expuse 
concurenței internaționale, până la 
instaurarea unui mediu concurențial 
internațional echitabil; cere, în 
consecință, Comisiei să propună și să 
îmbunătățească măsurile respective 
pentru perioada de până în 2030; 
îndeamnă Comisia să evalueze mijloace 
alternative de protejare a industriei de 
transmiterea costurilor asociate CO2 către 
prețurile la energie, cum ar fi acordarea 
de certificate gratuite de emisii sectoarelor 
mari consumatoare de energie electrică, 
pe baza costurilor indirecte asociate CO2
pe care le suportă;

Or. en

Amendamentul 299
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei să studieze 
fezabilitatea și oportunitatea tehnologică 
și financiară de a stabili un obiectiv 
indicativ de dezvoltare a tehnologiilor de 
captare și de stocare a dioxidului de 
carbon în Europa, în vederea mobilizării 
actorilor și a finanțărilor necesare 
dezvoltării unui sector tehnologic 
european puternic și eficace în 
combaterea schimbărilor climatice;

Or. fr

Amendamentul 300
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să propună un 
obiectiv obligatoriu și ambițios pentru 
energia din surse regenerabile pentru a 
continua să profite de beneficiile 
economice, tehnologice, sociale și de 
mediu ale utilizării tehnologiilor bazate pe 
energia regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 301
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reiterează nevoia de susținere prin 
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cadrul UE pentru climă și energie pentru 
2030 a obiectivului pe termen lung de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ale UE cu 80-95 % până în 2050 și 
necesitatea ca acesta să ofere, în 
consecință, un cadru clar, stabil și 
rentabil pe termen lung pentru industrii și 
investitori;

Or. en

Amendamentul 302
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. îndeamnă Comisia Europeană să 
elaboreze, împreună cu sectoarele 
industriale afectate și în contextul 
cadrului pentru 2030 privind clima și 
energia, foi de parcurs specifice care să 
permită o flexibilitate suficientă actorilor 
din industrie;

Or. en

Amendamentul 303
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. solicită ca în aceste domenii să se 
stabilească obiective ambițioase și 
obligatorii la nivelul UE și pentru 2030, 
care să se bazeze pe experiențele pozitive 
înregistrate cu actualele pachete privind 
clima și energia, care au obiective 
obligatorii la nivelul UE în ceea ce 
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privește ponderea surselor regenerabile de 
energie în consumul final de energie, 
scăderea emisiilor de GES și a 
consumului de energie;

Or. de

Amendamentul 304
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. îndeamnă la stabilirea unui obiectiv 
privind reducerea emisiilor de CO2 în 
2030, bazat pe o schemă revizuită de 
comercializare a certificatelor de emisii 
pentru industrie și pentru alte sectoare 
pentru care această schemă este 
considerată adecvată;

Or. en

Amendamentul 305
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază faptul că, în cazul în care 
nu se poate ajunge la un acord mondial, 
orice acord unilateral al UE ar trebui să 
aibă la bază realizări vizibile ale 
principalilor emitenți (de exemplu, China, 
SUA), care să fie comparabile sau să 
depășească economiile europene în 
materie de emisii până la data respectivă, 
și să ia în considerare efectele posibile ale 
fenomenului relocării emisiilor de dioxid 



AM\1008877RO.doc 53/101 PE522.926v01-00

RO

de carbon;

Or. en

Amendamentul 306
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază faptul că obiectivul 2020 
obligatoriu privind SRE a asigurat poziția 
de prim-plan a UE în ceea ce privește 
inovațiile în domeniul tehnologiilor SRE; 
subliniază faptul că o continuare a acestei 
politici cu obiective obligatorii privind 
SRE va consolida și mai mult poziția UE 
în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 307
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. recunoaște faptul că sistemul ETS 
întâmpină probleme care nu au fost 
anticipate inițial, ceea ce a dus la o 
acumulare de certificate excedentare; 
îndeamnă Comisia să ia în considerare 
experiența din trecut atunci când propune 
îmbunătățiri structurale ale ETS, fapt 
necesar pentru creșterea capacității 
schemei de a reacționa la schimbările de 
conjunctură economică, de a spori 
securitatea pentru investitori și de a 
consolida stimulentele bazate pe piață 
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pentru investițiile în tehnologii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și pentru 
utilizarea acestora;

Or. en

Amendamentul 308
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază faptul că obiectivele UE 
pentru 2030 privind clima și energia 
trebuie să ia în calcul emisiile sale istorice 
cumulate de gaze cu efect de seră și să fie 
compatibile cu obiectivul pe termen lung 
de a menține creșterea temperaturii sub 
1,5-2 °C; reiterează necesitatea coerenței 
cadrului UE pentru 2030 privind clima și 
energia cu acest obiectiv pe termen lung și 
cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră ale UE cu cel puțin 90 % până în 
2050;

Or. en

Amendamentul 309
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. consideră că, pentru a-și păstra poziția 
de lider în domeniul dezvoltării 
tehnologiilor pentru o viitoare economie 
cu emisii reduse de carbon, UE trebuie să 
stabilească un obiectiv obligatoriu în 
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domeniul reducerii emisiilor de GES în 
cadrul său pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 310
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. reiterează faptul că un cadru pentru 
2030 privind energia și clima trebuie să își 
îndeplinească obiectivele într-un mod mai 
rentabil; consideră că acest scop poate fi 
atins prin reducerea efectelor negative 
reciproce ale actualelor instrumente de 
politică și printr-o mai mare flexibilitate 
între instrumentele de politică și măsuri;

Or. en

Amendamentul 311
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. solicită realizarea obiectivului 
obligatoriu la nivelul UE privind sursele 
regenerabile de energie, care, până în 
2030, ar trebui să reprezinte cel puțin 
40 %-50 % din consumul final de energie 
și ca acest obiectiv să fie realizat prin 
obiective obligatorii de extindere în statele 
membre;

Or. de
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Amendamentul 312
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. la revizuirea schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
ar trebui să se asigure menținerea 
schemei ca sistem bazat complet pe piață 
și, în același timp, să se sporească 
capacitatea acesteia de a se adapta la 
schimbările de conjunctură economică, 
pentru a se evita viitoare încercări de 
intervenție pe piață; mai mult, Comisia ar 
trebui să propună alocarea obligatorie a 
veniturilor rezultate din licitațiile pentru 
tehnologii inovatoare favorabile mediului; 
prevederile referitoare la sectoarele și 
subsectoarele afectate de riscul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon ar trebui 
menținute și revizuite numai în lumina 
unui acord obligatoriu internațional 
privind combaterea schimbărilor 
climatice, pentru a se asigura cel mai 
înalt grad de securitate posibil pentru 
industrie;

Or. en

Amendamentul 313
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. consideră că obiectivul obligatoriu al 
UE privind reducerea emisiilor de GES
este de cel puțin 40 % până în 2030;

Or. en
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Amendamentul 314
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. subliniază necesitatea ca UE să își 
reducă dependența de combustibilii fosili 
importați și să își decarbonizeze complet 
sectorul energetic pe termen lung, precum 
și să asigure producția de energie la un 
preț accesibil; subliniază rolul central pe 
care îl vor juca sursele regenerabile de 
energie pentru atingerea acestor 
obiective;

Or. en

Amendamentul 315
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. îndeamnă statele membre să crească 
proporția veniturilor rezultate din 
licitarea ETS, cheltuite în scopuri legate 
de climă, astfel încât să stimuleze 
investițiile cu emisii reduse de carbon în 
industrie și să încurajeze alte metode de 
creare de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 316
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3d. consideră că există un consens larg 
pentru stabilirea unui nou obiectiv 
obligatoriu privind reducerea emisiilor de 
CO2, pe baza unei scheme revizuite și 
performante de comercializare a 
certificatelor de emisii;

Or. en

Amendamentul 317
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 3 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3d. recomandă stabilirea unui obiectiv 
indicativ privind energia din surse 
regenerabile pentru 2030; recunoaște, 
luând în considerare dispozițiile TFUE, în 
special articolul 194 (competența statelor 
membre de a-și defini propriul mix de 
energie), că acest obiectiv ar trebui să fie 
un obiectiv la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 318
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 3 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3d. consideră că dezvoltarea SRE 
contribuie la atingerea obiectivului de 
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reducere a emisiilor de GES, la scăderea 
importurilor de combustibili fosili și la 
creșterea diversificării surselor noastre de 
energie; în consecință, consideră că UE 
stabilește un obiectiv obligatoriu privind 
SRE în cadrul său pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 319
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 3 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3e. la revizuirea schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
ar trebui să se asigure menținerea 
schemei ca sistem bazat complet pe piață 
și, în același timp, a capacității acesteia de 
a se adapta la schimbările de conjunctură 
economică, pentru a se evita viitoare 
încercări de intervenție pe piață; mai 
mult, Comisia ar trebui să propună 
alocarea obligatorie a veniturilor rezultate 
din licitațiile pentru tehnologii inovatoare 
favorabile mediului; prevederile 
referitoare la sectoarele și subsectoarele 
afectate de riscul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon ar trebui menținute, 
acestea putând fi revizuite în lumina unui 
acord obligatoriu internațional privind 
combaterea schimbărilor climatice, 
pentru a se asigura cel mai înalt grad de 
securitate posibil pentru industrie;

Or. en

Amendamentul 320
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3e. consideră că obiectivul obligatoriu al 
UE privind SRE este de cel puțin 30 % 
până în 2030;

Or. en

Amendamentul 321
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 3 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3f. insistă asupra faptului că toate 
schemele naționale de sprijin pentru SRE 
ar trebui să facă trecerea la un sistem 
european de sprijin; este convins că un 
sistem mai integrat de promovare a SRE 
la nivelul UE pentru perioada de după 
2020, care să țină seama în totalitate de 
diferențele regionale și geografice, 
precum și de inițiativele supranaționale 
existente, și care să fie integrat într-un 
efort general în direcția decarbonizării, ar 
putea contribui la asigurarea unui cadru 
mai rentabil pentru sursele regenerabile 
de energie, a securității investitorilor și a 
unor condiții de concurență echitabilă în 
care potențialul maxim al acestora să 
poată fi exploatat;

Or. en

Amendamentul 322
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3f. consideră că îmbunătățirea eficienței 
energetice contribuie la scăderea 
facturilor la energie, la reducerea 
dependenței noastre energetice și a 
balanței noastre comerciale în domeniul 
energiei, la crearea de noi activități 
nerelocabile, pentru a face față prețurilor 
crescânde la energie și a combate 
schimbările climatice; reamintește că 
energia cea mai ieftină este energia 
nefolosită; în consecință, consideră că UE 
stabilește un obiectiv obligatoriu privind 
eficiența energetică în cadrul său pentru
2030;

Or. en

Amendamentul 323
Anne Delvaux, Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 3 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3g. consideră că obiectivul obligatoriu al 
UE privind eficiența energetică este de cel 
puțin 40 % până în 2030;

Or. en

Amendamentul 324
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 3 h (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3h. îndeamnă Consiliul și statele membre 
ca, la repartizarea efortului european 
pentru 2030 privind obiectivele naționale, 
să introducă o flexibilitate între 
obiectivele privind sursele regenerabile de 
energie și cele privind eficiența, pentru a 
lua în calcul contribuția fiecăruia la 
efortul național global, în funcție de 
capacitățile sale; 

Or. en

Amendamentul 325
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi 
un instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de 
energie (SRE) și a eficienței energetice; 
consideră că Comisia are de jucat un rol 
important în ceea ce privește furnizarea 
unor orientări în acest sens;

eliminat

Or. en

Amendamentul 326
Anna Rosbach

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 4. consideră că, dacă sunt mai bine 
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utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

utilizate, sistemele de sprijin și politica 
europeană de achiziții publice ecologice ar 
putea fi un instrument adecvat pentru 
stimularea dezvoltării surselor regenerabile 
de energie (SRE) și a eficienței energetice; 
consideră că Comisia are de jucat un rol 
important în ceea ce privește furnizarea 
unor orientări în acest sens;

Or. en

Amendamentul 327
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

4. consideră că sistemele de sprijin bine 
echilibrate sunt un instrument adecvat 
pentru stimularea dezvoltării surselor 
regenerabile de energie (SRE) și a 
eficienței energetice; consideră că Comisia 
are de jucat un rol important în ceea ce 
privește furnizarea unor orientări în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 328
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 

4. consideră că, dacă sunt mai bine
concepute și mai bine coordonate între ele 
la nivel european, sistemele de sprijin ar 
putea fi un instrument adecvat pentru 
stimularea dezvoltării surselor regenerabile 
de energie (SRE) încă nemature și a 



PE522.926v01-00 64/101 AM\1008877RO.doc

RO

ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

eficienței energetice; consideră că Comisia 
are de jucat un rol important în ceea ce 
privește furnizarea unor orientări în acest 
sens;

Or. fr

Amendamentul 329
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

4. subliniază faptul că obiectivele 
voluntare pentru SRE între 2001 și 2010 
s-au dovedit a avea succes în ceea ce 
privește creșterea ponderii lor în mixul 
energetic al UE (4,5 % pe an între 2001 și 
2010); consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării rentabile a surselor 
regenerabile de energie (SRE) și a 
eficienței energetice; consideră că Comisia 
are de jucat un rol important în ceea ce 
privește furnizarea unor orientări în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 330
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
concepute, sistemele de sprijin ar putea fi 
un instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
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(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

(SRE) neajunse încă la maturitate și a 
eficienței energetice; consideră că Comisia 
are de jucat un rol important în ceea ce 
privește furnizarea unor orientări în acest 
sens, pentru a ajuta sistemele de sprijin să 
evolueze treptat înspre o abordare 
europeană comună;

Or. en

Amendamentul 331
António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

4. consideră că, dacă sunt utilizate eficient 
și în conformitate cu piața internă și cu 
normele UE relevante privind ajutoarele 
de stat, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

Or. en

Amendamentul 332
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 

4. consideră că, dacă este mai bine utilizat, 
orice sistem de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării unor tehnologii noi și 
apropiate de piață pentru sursele
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că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

regenerabile de energie (SRE), care să fie 
cele mai eficiente din punct de vedere 
geografic, precum și pentru eficiența 
energetică, cu scopul de a le face 
competitive; consideră că Comisia are de 
jucat un rol important în ceea ce privește 
furnizarea unor orientări în acest sens, 
luând în calcul totodată importanța 
programului Orizont 2020 pentru 
cercetare și inovare;

Or. en

Amendamentul 333
Adam Gierek

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens, cu referire specială la rețeaua 
de transfer de energie generată în 
parcurile eoliene din partea de nord a UE 
către partea de sud;

Or. pl

Amendamentul 334
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 4. consideră că sistemele de sprijin ar
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utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

trebui să fie un instrument adecvat pentru 
stimularea dezvoltării surselor regenerabile 
de energie (SRE) și a eficienței energetice 
și, în viitor, ar trebui să fie mai bine 
utilizate pe baza unei abordări europene 
coerente; consideră că Comisia are de jucat 
un rol important în ceea ce privește 
furnizarea unor orientări în acest sens;

Or. de

Amendamentul 335
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

4. consideră că obiectivele obligatorii, 
corelate cu sisteme de sprijin bine 
concepute, reprezintă cele mai bune 
instrumente pentru stimularea dezvoltării 
surselor regenerabile de energie (SRE) și a 
eficienței energetice; consideră că Comisia 
are de jucat un rol important în ceea ce 
privește furnizarea unor orientări în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 336
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi 
un instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 

4. consideră că subvențiile și alte 
stimulente sunt importante pentru
dezvoltarea și adoptarea la scară largă a
surselor regenerabile de energie (SRE); ia 
act de faptul că, în prezent, în Uniunea 
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că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

Europeană coexistă o gamă largă de 
sisteme de promovare a surselor 
regenerabile de energie (SRE); remarcă 
faptul că o compatibilitate mai pronunțată 
în această privință ar putea fi un aspect 
important pentru o piață internă a 
energiei performantă; consideră că 
Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

Or. en

Amendamentul 337
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

4. consideră că, dacă sunt concepute 
pentru a fi previzibile și dinamice, 
sistemele de sprijin sunt un instrument 
adecvat pentru stimularea dezvoltării 
surselor regenerabile de energie (SRE) și a 
eficienței energetice; consideră că Comisia 
are de jucat un rol important în ceea ce 
privește furnizarea unor orientări în acest 
sens; consideră că, pentru a fi rentabile, 
sistemele de sprijin pentru tehnologiile 
bazate pe SRE ar trebui adaptate la 
condițiile naționale și la diferitele grade 
de maturitate a piețelor și a tehnologiilor;

Or. en

Amendamentul 338
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de 
energie (SRE) și a eficienței energetice; 
consideră că Comisia are de jucat un rol 
important în ceea ce privește furnizarea 
unor orientări în acest sens;

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării tuturor tehnologiilor cu emisii 
scăzute de carbon și a eficienței 
energetice; consideră că Comisia are de 
jucat un rol important în ceea ce privește 
furnizarea unor orientări în acest sens;

Or. en

Amendamentul 339
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

4. consideră că sistemele de sprijin, dacă 
sunt utilizate eficient și în conformitate cu 
piața internă și cu normele UE relevante 
privind ajutoarele de stat, ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării eficienței energetice și a
surselor regenerabile de energie (SRE)
apropiate pieței, cu scopul de a le face 
competitive; consideră că Comisia are de 
jucat un rol important în ceea ce privește 
furnizarea unor orientări în acest sens;

Or. en

Amendamentul 340
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de 
energie (SRE) și a eficienței energetice; 
consideră că Comisia are de jucat un rol 
important în ceea ce privește furnizarea 
unor orientări în acest sens;

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
inovării, a cercetării în tehnologiile din 
viitor, și a eficienței energetice; consideră 
că este esențial să se pună capăt 
ajutoarelor și subvențiilor care duc la 
denaturări ale pieței, garantând faptul că 
ele sunt orientate numai către sprijinirea 
tehnologiilor nemature pentru piață; 
consideră că Comisia are de jucat un rol 
important în ceea ce privește furnizarea 
unor orientări în acest sens;

Or. fr

Amendamentul 341
Riikka Pakarinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

4. consideră că, printr-o abordare 
orientată mai mult către piață, sistemele 
de sprijin ar putea fi un instrument adecvat 
pentru stimularea dezvoltării surselor 
regenerabile de energie (SRE) și a 
eficienței energetice; consideră că Comisia 
are de jucat un rol important în ceea ce 
privește furnizarea unor orientări în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 342
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana 
Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării rentabile a surselor 
regenerabile de energie (SRE) și a 
eficienței energetice; consideră că Comisia 
are de jucat un rol important în ceea ce 
privește furnizarea unor orientări în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 343
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin bazate pe 
mecanisme de piață ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

Or. lv

Amendamentul 344
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

4. consideră că, printr-o abordare 
orientată mai mult către piață, sistemele 
de sprijin ar putea fi un instrument adecvat 
pentru stimularea dezvoltării surselor 
regenerabile de energie (SRE), a altor 
tehnologii cu emisii scăzute de carbon și a 
eficienței energetice; consideră că Comisia 
are de jucat un rol important în ceea ce 
privește furnizarea unor orientări în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 345
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de 
energie (SRE) și a eficienței energetice;
consideră că Comisia are de jucat un rol 
important în ceea ce privește furnizarea 
unor orientări în acest sens;

4. consideră că sistemele de sprijin ar putea 
fi un instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor neconvenționale de 
energie (SNE) și a eficienței energetice;

Or. pl

Amendamentul 346
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 4. consideră că, dacă sunt concepute în 
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utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

mod eficient și cu suficientă flexibilitate, 
sistemele de sprijin pot fi un instrument 
adecvat pentru stimularea dezvoltării și a 
exploatării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

Or. en

Amendamentul 347
Paul Rübig, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări 
în acest sens;

4. consideră că sistemele de sprijin ar putea 
fi un instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie 
(SRE) încă necompetitive și a eficienței 
energetice, dacă în special promovarea 
energiei din surse regenerabile s-ar baza 
pe principii care vizează rentabilitatea, ar 
fi armonizată mai puternic la nivel 
european pe termen scurt și mediu și 
eliminată pe termen lung, pentru a 
permite introducerea pe piață a 
tehnologiilor din domeniul surselor de 
energie regenerabile; constată că în 
special modelele de sprijin care le 
garantează producătorilor de energie din 
surse regenerabile prețuri fixe 
denaturează piața și, prin urmare, trebuie 
eliminate cât mai rapid; consideră că 
Comisia are de jucat un rol important în 
acest sens;

Or. de
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[Actualul mod de promovare a surselor regenerabile de energie (care este foarte diferit în 
Europa și, în parte, prin modele nerentabile de stocare) generează costuri suplimentare în 

special pentru consumatori, costuri care ar putea fi evitate printr-o metodă de sprijin 
concepută inteligent.]

Amendamentul 348
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele de sprijin ar putea fi un 
instrument adecvat pentru stimularea 
dezvoltării surselor regenerabile de energie
(SRE) și a eficienței energetice; consideră 
că Comisia are de jucat un rol important în 
ceea ce privește furnizarea unor orientări în 
acest sens;

4. consideră că, dacă sunt mai bine 
utilizate, sistemele și instrumentele de 
sprijin ar putea fi un instrument adecvat 
pentru stimularea dezvoltării surselor 
regenerabile de energie (SRE) și a 
eficienței energetice; consideră că Comisia 
are de jucat un rol important în ceea ce 
privește furnizarea unor orientări în acest 
sens; consideră că, pentru a fi rentabile și 
a asigura o coerență pe termen lung a 
obiectivelor, sistemele de sprijin pentru 
tehnologiile care utilizează energie din 
surse regenerabile trebuie să fie adaptate 
la circumstanțele naționale și să țină 
seamă de maturitatea tehnologiilor;

Or. es

Amendamentul 349
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că politica regională a UE 
are de jucat un rol important în 
promovarea producției de energie din 
surse regenerabile și a eficienței 
energetice la scara întregii Europe; 
constată că, din cauza diferențelor în ceea 
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ce privește condițiile geografice, este 
imposibil să se aplice o politică energetică 
unitară în toate regiunile; în consecință, 
consideră că, pentru a facilita o strategie 
europeană de succes pentru sursele 
regenerabile de energie după 2020, 
Comisia ar trebui să propună un obiectiv 
UE obligatoriu pentru 2030, care să ia în 
considerare avantajele comparative ale 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 350
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că ar trebui să existe un 
grad mai mare de convergență între 
sistemele europene de sprijin pentru 
energii regenerabile, pentru a se asigura 
astfel o tranziție energetică rentabilă, 
accesibilă și bazată pe o concurență 
loială, pentru a consolida capacitatea de 
inovare a UE și a realiza o aprovizionare 
cu energie la nivel european optimă din 
punct de vedere tehnologic, sigură și 
accesibilă; adaugă faptul că statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de 
a dispune de norme de finanțare speciale, 
care să permită dezvoltarea și utilizarea 
resurselor locale și regionale; actualele 
sisteme de sprijin naționale nu pot fi însă 
schimbate sau suspendate retroactiv;

Or. de

Amendamentul 351
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază faptul că stimularea 
microgenerării va fi un element esențial 
pentru creșterea ponderii surselor 
regenerabile de energie în cadrul mixului 
energetic al Europei;

Or. en

Amendamentul 352
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră îngrijorător faptul că, 
potrivit studiilor, combustibilii nucleari și 
fosili beneficiază de un sprijin de peste 
trei ori mai mare decât cel acordat 
surselor regenerabile de energie; 
subliniază că tehnologiile bazate pe surse 
regenerabile de energie sunt nepoluante și 
nu au ajuns încă la maturitate, în timp ce 
energia bazată pe combustibili fosili și 
nucleari este poluantă, periculoasă și 
matură; invită Comisia să prezinte o 
analiză a sprijinului direct și indirect 
acordat energiei fosile și nucleare și 
solicită începerea imediată a eliminării 
treptate a tuturor tipurilor de subvenții 
pentru combustibilii nucleari și fosili; 

Or. en

Amendamentul 353
Francisco Sosa Wagner
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Propunere de rezoluție 
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că este necesară 
introducerea cadrului politic pentru 2030 
într-o viziune pe termen mai lung, în 
special privind spre 2050, în conformitate 
cu diferitele foi de parcurs adoptate de 
Comisia Europeană; din această 
perspectivă, consideră că, în contextul 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de 
seră, al energiei din surse regenerabile și 
al eficienței energetice, politicile UE 
pentru 2030 ar trebui înțelese ca etape 
spre atingerea unor obiective pe termen 
lung, considerând o abordare 
cuprinzătoare care să asigure faptul că 
sunt eficiente din punctul de vedere al 
costurilor, predictibile și sustenabile; 

Or. es

Amendamentul 354
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. invită Comisia să lanseze un dialog cu 
privire la modelul european de sprijin 
adecvat pentru sursele regenerabile de 
energie pentru perioada de după 2020, 
pentru a evita fragmentarea pieței interne 
europene a energiei; subliniază că, în 
trecut, unele sistemele de alimentare s-au 
dovedit deosebit de flexibile și 
promițătoare și au permis promovarea 
unui larg portofoliu tehnologic; 

Or. de
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Amendamentul 355
Edite Estrela

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de 
energie mature, iar subvențiile acordate 
acestora ar trebui, prin urmare, eliminate 
în mod progresiv pentru a permite 
realocarea lor programelor de cercetare și 
dezvoltare (C&D) și SRE care nu sunt 
încă rentabile; solicită Comisiei să 
analizeze impactul repartizării prioritare a 
SRE asupra costurilor energetice 
generale;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 356
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de 
energie mature, iar subvențiile acordate 
acestora ar trebui, prin urmare, eliminate 
în mod progresiv pentru a permite 
realocarea lor programelor de cercetare și 
dezvoltare (C&D) și SRE care nu sunt 
încă rentabile; solicită Comisiei să 
analizeze impactul repartizării prioritare a 
SRE asupra costurilor energetice 
generale;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 357
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare 
(C&D) și SRE care nu sunt încă rentabile; 
solicită Comisiei să analizeze impactul 
repartizării prioritare a SRE asupra 
costurilor energetice generale;

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare 
(C-D) și SRE care nu sunt încă rentabile; 
solicită Comisiei să analizeze impactul 
repartizării prioritare a SRE asupra 
costurilor la energie generale și să 
garanteze transparența prețurilor, astfel 
încât consumatorii să poată evalua acest 
impact;

Or. fr

Amendamentul 358
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare 
(C&D) și SRE care nu sunt încă rentabile; 
solicită Comisiei să analizeze impactul 
repartizării prioritare a SRE asupra 
costurilor energetice generale;

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare 
(C-D), în special în materie de stocare, și 
SRE care nu sunt încă mature; solicită 
Comisiei să analizeze impactul repartizării 
prioritare a SRE asupra costurilor 
energetice generale;

Or. fr
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Amendamentul 359
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui
considerate acum ca fiind surse de energie
mature, iar subvențiile acordate acestora 
ar trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare 
(C&D) și SRE care nu sunt încă 
rentabile; solicită Comisiei să analizeze 
impactul repartizării prioritare a SRE 
asupra costurilor energetice generale;

5. constată că finanțarea ar trebui
prevăzută pentru surse de energie care au 
fost dezvoltate deja și sunt eficiente din 
punctul de vedere al costurilor, astfel 
încât să poată fi modernizate și pentru a 
promova inovarea și a stimula 
competitivitatea; solicită Comisiei să 
analizeze impactul repartizării prioritare a 
SRE asupra costurilor energetice generale;

Or. bg

Amendamentul 360
António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor
programelor de cercetare și dezvoltare
(C&D) și SRE care nu sunt încă rentabile;
solicită Comisiei să analizeze impactul 
repartizării prioritare a SRE asupra 
costurilor energetice generale;

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv; consideră însă că, pentru a se 
evita distorsiunea pe piață, acest proces ar 
trebui să fie corelat strâns cu eliminarea 
treptată a subvențiilor directe și indirecte 
pentru combustibili fosili și pentru sursele 
de energie care nu sunt SRE; aceste 
subvenții ar trebui realocate programelor 
de cercetare și dezvoltare (C-D) și SRE 
care nu sunt încă rentabile; solicită 
Comisiei să analizeze impactul repartizării 
prioritare a SRE asupra costurilor 
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energetice generale;

Or. en

Amendamentul 361
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui
considerate acum ca fiind surse de 
energie mature, iar subvențiile acordate 
acestora ar trebui, prin urmare, eliminate 
în mod progresiv pentru a permite 
realocarea lor programelor de cercetare și 
dezvoltare (C&D) și SRE care nu sunt încă 
rentabile; solicită Comisiei să analizeze 
impactul repartizării prioritare a SRE 
asupra costurilor energetice generale;

5. constată că energia nucleară și 
combustibilii fosili primesc mai multe 
subvenții decât SRE și consideră că aceste 
subvenții ar trebui eliminate în mod 
progresiv și în timp util pentru a permite 
realocarea lor programelor de cercetare și 
dezvoltare (C-D) și SRE care nu sunt încă 
rentabile;

Or. en

Amendamentul 362
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de 
energie mature, iar subvențiile acordate 
acestora ar trebui, prin urmare, eliminate 
în mod progresiv pentru a permite 
realocarea lor programelor de cercetare și 
dezvoltare (C&D) și SRE care nu sunt 
încă rentabile; solicită Comisiei să 
analizeze impactul repartizării prioritare a 
SRE asupra costurilor energetice 
generale;

5. salută faptul că sursele regenerabile de 
energie devin tot mai competitive în 
cadrul economiei de piață și solicită 
consolidarea în continuare a acestei 
competitivități; solicită Comisiei să 
analizeze impactul repartizării prioritare a 
SRE asupra costurilor energetice 
generale; subliniază că creșterea 
producerii și stocării de energie din surse 
regenerabile a contribuit la scăderea 
prețurilor cu ridicata și adaugă faptul că 
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acest lucru trebuie să fie utilizat în 
avantajul consumatorilor;

Or. de

Amendamentul 363
Adam Gierek

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare
(C&D) și SRE care nu sunt încă rentabile;
solicită Comisiei să analizeze impactul 
repartizării prioritare a SRE asupra 
costurilor energetice generale;

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare
(C-D) și SRE care nu sunt încă rentabile, în 
special sursele geotermice complementare 
instalate în clădiri, care în prezent sunt 
subevaluate; solicită Comisiei să analizeze 
impactul repartizării prioritare a SRE 
asupra costurilor energetice generale;

Or. pl

Amendamentul 364
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare 
(C&D) și SRE care nu sunt încă rentabile; 
solicită Comisiei să analizeze impactul 

5. constată că anumite SRE (cum ar fi 
energia eoliană sau energia solară 
terestră) ar trebui considerate acum ca 
fiind surse de energie mature, iar 
subvențiile acordate acestora ar trebui, prin 
urmare, eliminate în mod progresiv pentru 
a permite realocarea lor programelor de 
cercetare și dezvoltare (C-D) și SRE, 
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repartizării prioritare a SRE asupra 
costurilor energetice generale;

precum și altor tehnologii cu emisii 
scăzute care nu sunt încă rentabile; solicită 
Comisiei să analizeze impactul repartizării 
prioritare a SRE asupra costurilor 
energetice generale, în vederea eliminării 
sale progresive dacă aceasta este 
justificată de creșterea cheltuielilor cu 
energia;

Or. en

Amendamentul 365
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare 
(C&D) și SRE care nu sunt încă rentabile; 
solicită Comisiei să analizeze impactul 
repartizării prioritare a SRE asupra 
costurilor energetice generale;

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv și în timp util pentru a permite 
realocarea lor programelor de cercetare și 
dezvoltare (C-D) și altor tehnologii cu 
emisii scăzute de carbon care nu sunt încă 
rentabile; solicită Comisiei să analizeze 
impactul repartizării prioritare a SRE 
asupra costurilor energetice generale;

Or. en

Amendamentul 366
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 

5. recunoaște faptul că subvențiile pentru 
sursele de energie pot avea repercusiuni 
serioase asupra prețurilor la energie; 
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trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare 
(C&D) și SRE care nu sunt încă rentabile; 
solicită Comisiei să analizeze impactul 
repartizării prioritare a SRE asupra 
costurilor energetice generale;

pentru a ține prețurile sub control,
anumite SRE ar trebui considerate acum ca 
fiind surse de energie mature, iar 
subvențiile acordate acestora ar trebui, prin 
urmare, eliminate în mod progresiv și în 
timp util, evitându-se în același timp 
modificările retroactive, pentru a permite 
realocarea lor programelor de cercetare și 
dezvoltare (C-D) privind SRE care nu sunt 
încă rentabile; solicită Comisiei să 
analizeze impactul repartizării prioritare a 
SRE asupra funcționării pieței interne a 
energiei și asupra costurilor energetice 
generale;

Or. en

Amendamentul 367
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie
mature, iar subvențiile acordate acestora 
ar trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare 
(C&D) și SRE care nu sunt încă 
rentabile; solicită Comisiei să analizeze
impactul repartizării prioritare a SRE
asupra costurilor energetice generale;

5. constată că anumite SRE au început să 
concureze, sub aspectul costurilor, cu 
sursele convenționale de energie, dar că 
încă nu pot concura cu acestea din urmă 
pe piețe distorsionate și în sisteme care au 
fost concepute pentru uzine electrice 
puternic centralizate; constată că 
distorsiunile structurale de pe piețe, cum 
ar fi subvențiile pentru combustibilii fosili 
și energia nucleară (circa 100 de miliarde 
EUR pe an), prețurile reglementate la 
energie și concentrarea pieței, încă 
predomină în statele membre ale UE;
solicită Comisiei să analizeze modul în 
care pot fi reconcepute piețele exclusiv 
energetice, astfel încât să garanteze 
randamentul investițiilor pentru sursele 
regenerabile variabile de energie care au 
efectul benefic de a scădea prețurile 
angro, însă cu un impact negativ asupra
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randamentului investițiilor;

Or. en

Amendamentul 368
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare 
(C&D) și SRE care nu sunt încă rentabile; 
solicită Comisiei să analizeze impactul 
repartizării prioritare a SRE asupra 
costurilor energetice generale;

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv și în timp util pentru a permite 
realocarea lor altor programe de cercetare 
și dezvoltare (C-D) și SRE cu emisii 
scăzute de carbon care nu sunt încă 
rentabile; solicită Comisiei să analizeze 
impactul repartizării prioritare a SRE 
asupra costurilor energetice generale;

Or. en

Amendamentul 369
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław 
Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare 
(C&D) și SRE care nu sunt încă rentabile; 
solicită Comisiei să analizeze impactul 
repartizării prioritare a SRE asupra 

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv și în timp util pentru a permite 
realocarea lor programelor de cercetare și 
dezvoltare (C-D) și SRE care nu sunt încă 
rentabile; solicită Comisiei să analizeze 
impactul repartizării prioritare a SRE 
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costurilor energetice generale; asupra costurilor energetice generale, 
precum și funcționarea și economiile altor 
capacități de generare de bază;

Or. en

Amendamentul 370
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie 
mature, iar subvențiile acordate acestora 
ar trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare 
(C&D) și SRE care nu sunt încă 
rentabile; solicită Comisiei să analizeze
impactul repartizării prioritare a SRE 
asupra costurilor energetice generale;

5. constată că anumite SRE, cum ar fi 
energia fotovoltaică eoliană și solară 
terestră, aproape că ajung să concureze, 
din punctul de vedere al costurilor, cu 
sursele convenționale de energie, dar că 
eliminarea progresivă a mecanismelor de 
sprijin necesită o restructurare a pieței 
energiei, o raționalizare a procedurilor 
administrative naționale și a celor privind 
racordarea la rețele, politici stabile și o 
transparență sporită pe piețele energetice;
subliniază faptul că sunt necesare 
obiective SRE ambițioase pe termen lung, 
precum și programe C-D, pentru scăderea 
costurilor tuturor tehnologiilor 
regenerabile și pentru a îmbunătăți 
inovarea, dezvoltarea și, foarte important, 
mobilizarea unor tehnologii mai noi și 
mai puțin mature, deoarece reducerea 
costurilor și comercializarea sporită a 
acestor tehnologii sunt necesare pentru o 
decarbonizare rentabilă pe termen lung a 
sistemului energetic al UE;

Or. en

Amendamentul 371
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de 
energie mature, iar subvențiile acordate 
acestora ar trebui, prin urmare, eliminate
în mod progresiv pentru a permite 
realocarea lor programelor de cercetare și 
dezvoltare (C&D) și SRE care nu sunt încă
rentabile; solicită Comisiei să analizeze 
impactul repartizării prioritare a SRE
asupra costurilor energetice generale;

5. constată că, odată asigurate condițiile 
unei concurențe echitabile pe piața 
energiei și odată ce SRE vor ajunge la 
maturitate, sistemele de sprijin vor putea 
fi eliminate progresiv și realocate
programelor de cercetare și dezvoltare
(C-D) și mobilizării tehnologiilor SRE 
care nu sunt încă mature (cum ar fi 
captarea energiei eoliene în orașe, 
energia valurilor sau a mareei); solicită 
Comisiei să analizeze impactul sistemelor 
de sprijin pentru toate tipurile de energie
asupra costurilor energetice generale;

Or. en

Amendamentul 372
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de 
energie mature, iar subvențiile acordate 
acestora ar trebui, prin urmare, eliminate 
în mod progresiv pentru a permite 
realocarea lor programelor de cercetare și 
dezvoltare (C&D) și SRE care nu sunt încă
rentabile; solicită Comisiei să analizeze 
impactul repartizării prioritare a SRE 
asupra costurilor energetice generale;

5. constată că, pe măsură ce și atunci când 
costurile de producție a SRE vor deveni 
competitive pe piață, subvențiile acordate 
acestora ar trebui eliminate în mod 
progresiv și în timp util pentru a permite 
realocarea lor programelor de cercetare și 
dezvoltare (C-D) și tehnologiilor SRE din 
generația următoare care nu sunt încă
competitive din punctul de vedere al 
costurilor; în aceeași ordine de idei, 
afirmă că combustibilii fosili sunt surse 
mature de energie și că subvențiile 
acordate acestora ar trebui eliminate 
progresiv, cât mai curând posibil;

Or. en
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Amendamentul 373
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că anumite SRE ar trebui 
considerate acum ca fiind surse de energie
mature, iar subvențiile acordate acestora ar 
trebui, prin urmare, eliminate în mod 
progresiv pentru a permite realocarea lor 
programelor de cercetare și dezvoltare
(C&D) și SRE care nu sunt încă rentabile;
solicită Comisiei să analizeze impactul 
repartizării prioritare a SRE asupra 
costurilor energetice generale;

5. constată că proiectarea pe termen lung 
a unui număr de sisteme naționale de 
sprijin pentru SRE a dus la o 
supracompensare și că anumite tehnologii
ar trebui considerate acum drept surse
mature de energie; consideră, în 
consecință, că subvențiile acordate 
acestora ar trebui eliminate în mod 
progresiv și în timp util, evitându-se în 
același timp modificările retroactive,
pentru a permite realocarea lor programelor 
de cercetare și dezvoltare (C-D), precum și 
SRE care nu sunt încă rentabile; solicită 
Comisiei să analizeze impactul repartizării 
prioritare a SRE asupra funcționării pieței 
interne a energiei și asupra costurilor 
energetice generale; solicită Comisiei și 
statelor membre să ia în considerare toate 
aspectele relevante ale integrării surselor 
regenerabile de energie în piețele energiei 
electrice;

Or. en

Amendamentul 374
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5а. consideră că impactul diferitelor surse 
de energie asupra mediului și a climei ar 
trebui să fie monitorizat în mod 



AM\1008877RO.doc 89/101 PE522.926v01-00

RO

cuprinzător;

Or. bg

Amendamentul 375
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia și Consiliul 
European să implementeze un cadru de 
politică ambițios, care să sprijine 
dezvoltarea surselor regenerabile de 
energie și a altor tehnologii energetice cu 
emisii scăzute de CO2, bazat pe: un preț
stabil pentru CO2, modele de finanțare și 
de piață adecvate pentru investițiile cu 
emisii reduse de CO2, implementarea de 
instrumente adecvate pentru asigurarea 
investițiilor pe termen lung în energie și o 
politică C-D europeană ambițioasă pentru 
industria energetică europeană;

Or. en

Amendamentul 376
Edite Estrela

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită statele membre să elimine 
treptat subvențiile dăunătoare mediului, 
în special subvențiile pentru combustibili 
fosili, până în 2020 și să redirecționeze 
acești bani către o producție de energie 
durabilă;

Or. pt
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Amendamentul 377
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia să formuleze 
propuneri pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării, precum și a activităților 
demonstrative, în afara programului 
Orizont 2020, pentru toate tehnologiile și 
tehnicile promițătoare și nemature cu 
emisii reduse de dioxid de carbon, pe baza 
unor criterii clare pentru tehnologiile 
mature și nemature;

Or. en

Amendamentul 378
Adam Gierek

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. atrage atenția Comisiei asupra 
faptului că, în prezent, există un singur 
model de energie distribuită pe baza 
energiei din surse regenerabile și, în 
viitorul apropiat, este puțin probabil ca 
acesta să fie stabilit pe întreg teritoriul 
UE, având în vedere că distribuția de 
potențiale surse de astfel de energie este 
extrem de inegală; totuși, combustibilii 
pot juca un rol major într-un context 
regional, având în vedere eficacitatea 
distribuției și consumului de astfel de 
energie la nivel local;

Or. pl
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Amendamentul 379
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. eficiența energetică trebuie tratată ca 
fiind una dintre pietrele de temelie ale 
cadrului UE pentru energie și climă, 
datorită potențialului său incontestabil de 
a reduce importurile împovărătoare de 
energie, de a crește dezvoltarea 
economică și socială a Europei, de a 
scădea costurile energiei și de a crea 
locuri de muncă locale și stabile, în 
același timp facilitând realizarea unor 
reduceri mai mari ale emisiilor de GES cu 
costuri mai mici;

Or. en

Amendamentul 380
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că toate SRE ar trebui 
integrate pe piață în condiții normale de 
piață, de îndată ce acest lucru va fi posibil 
din punct de vedere practic; consideră că 
revenirea la condiții de concurență 
echitabilă între tehnologii/surse de 
combustibili este esențială pentru a oferi 
previzibilitate investitorilor;

Or. en
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Amendamentul 381
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că sistemele de sprijin și-au 
dovedit deja eficiența în a promova 
dezvoltarea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile; regretă modificările 
retroactive aduse anumitor sisteme, care 
au zdruncinat încrederea investitorilor; 
consideră că Comisia are de jucat un rol 
important în ceea ce privește furnizarea 
unor orientări în acest sens;

Or. en

Amendamentul 382
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că dezvoltarea 
ambițioasă a surselor regenerabile de 
energie trebuie să fie combinată cu 
energia nucleară pentru a garanta 
securitatea aprovizionării și pentru a evita 
utilizarea centralelor pe cărbune pentru 
compensarea fluctuațiilor în generarea de 
electricitate din surse regenerabile de 
energie; energia nucleară joacă un rol 
crucial în limitarea emisiilor de CO2 și în 
reducerea utilizării combustibililor fosili; 

Or. en

Amendamentul 383
Bas Eickhout, Claude Turmes
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. recunoaște faptul că investițiile în 
energia din surse regenerabile au devenit 
semnificativ mai dificile, în special din 
cauza modificărilor retroactive operate de 
către anumite state membre; solicită un 
cadru 2030 stabil și previzibil privind 
politicile și măsurile juridice, bazat pe un 
obiectiv obligatoriu ambițios în materie de 
energii regenerabile, care va contribui 
semnificativ la crearea de locuri de 
muncă și la limitarea insecurității, la 
scăderea riscului de investiție, la 
reducerea costurilor de capital și, prin 
urmare, a nivelului de sprijin necesar;

Or. en

Amendamentul 384
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită eliminarea progresivă a 
tuturor subvențiilor pentru energie, 
indiferent de sursă, până în 2030;

Or. en

Amendamentul 385
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. avertizează că, în 2030, factura UE 
aferentă combustibililor fosili externi va 
ajunge la aproape 500 de miliarde de 
euro; subliniază faptul că un obiectiv 
obligatoriu din punct de vedere juridic de 
45 % privind energia din surse 
regenerabile va reduce nu doar factura 
netă a importurilor de combustibili fosili 
în UE, ci și emisia de substanțe poluante 
în aer, cum ar fi metanul, monoxidul de 
carbon, oxizii de azot, dioxidul de sulf și 
ozonul, reducând astfel, indirect, și 
costurile din sistemul de sănătate;

Or. en

Amendamentul 386
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia și statele membre 
să adere neîntârziat la un obiectiv UE 
ambițios pentru 2030 privind sursele 
regenerabile de energie, partajat în mod 
echitabil între țări, pe baza potențialului 
lor național; un astfel de obiectiv este cel 
mai bun mod de a facilita reducerea 
costurilor tehnologiilor SRE, de a oferi 
investitorilor securitate pe termen lung și 
de a reduce costurile de capital și primele 
de risc pentru industrie;

Or. en

Amendamentul 387
Anne Delvaux
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că subvențiile pentru 
combustibilii fosili continuă să predomine 
în dauna subvențiilor pentru SRE; 
consideră că eliminarea treptată a 
subvențiilor pentru combustibilii fosili și 
pentru SRE mature ar putea ajuta la 
scăderea costurilor energiei, la creșterea 
competitivității și la reducerea 
distorsiunilor de pe piața energiei;

Or. en

Amendamentul 388
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată că obiectivele pe termen lung 
oferă stabilitate politică și consolidează 
încrederea investitorilor, reducând astfel 
la minimum primele de risc pentru 
investitori, un factor esențial pentru 
dezvoltarea surselor regenerabile de 
energie, care sunt tehnologii cu aport 
important de capital; avertizează că 
absența obiectivelor-țintă va conduce la o 
creștere semnificativă a costului energiei 
din surse regenerabile; pe de altă parte, 
investițiile făcute posibile printr-un 
obiectiv pe termen lung vor conduce la 
scăderea costurilor tehnologice și la 
reducerea necesității de sprijin specific;

Or. en
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Amendamentul 389
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că sistemele de sprijin și-au 
dovedit deja eficiența în a promova 
dezvoltarea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile; recunoaște însă că, în 
anumite cazuri, acestea s-au dovedit 
ineficiente și ar trebui concepute mai 
bine; regretă modificările retroactive 
aduse anumitor sisteme, care au 
zdruncinat încrederea investitorilor; 
consideră că Comisia are de jucat un rol 
important în ceea ce privește furnizarea 
unor orientări în acest sens;

Or. en

Amendamentul 390
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită adoptarea unui obiectiv-țintă 
pentru economiile de energie, calculate 
prin evaluarea potențialului de 
economisire a energiei al diferitelor 
sectoare ale economiei (construcții, 
transport etc.), cu un obiectiv general 
obligatoriu stabilit ulterior care să reflecte 
suma acestor potențiale economii;

Or. es
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Amendamentul 391
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată că investițiile necesare 
industrializării generației următoare de 
surse regenerabile de energie sunt 
rezervate în prezent, din cauza 
nesiguranței legate de voința politică 
europeană în domeniul surselor 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 392
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. consideră că eliminarea progresivă a 
subvențiilor pentru SRE mature ar trebui 
anunțată cu mult timp înainte, pentru a se 
evita orice efect negativ asupra sectorului; 
îndeamnă Comisia să pregătească, 
împreună cu statele membre, foi de 
parcurs pentru fiecare țară, cu 
angajamente clare privind eliminarea 
progresivă a acestor subvenții;

Or. en

Amendamentul 393
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)



PE522.926v01-00 98/101 AM\1008877RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. consideră totuși că eliminarea 
progresivă a subvențiilor pentru SRE 
mature ar trebui anunțată cu mult timp 
înainte, pentru a se evita orice efect 
negativ asupra sectorului; îndeamnă 
Comisia să pregătească, împreună cu 
statele membre, foi de parcurs pentru 
fiecare țară, cu angajamente clare privind 
eliminarea treptată a acestor subvenții;

Or. en

Amendamentul 394
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. mecanismele și concurența pe piață 
constituie o precondiție pentru 
dezvoltarea pe termen lung a energiei din 
surse regenerabile în Europa; remarcă 
faptul că o piață liberă și deschisă este 
calea optimă de a stimula o dezvoltare 
durabilă a energiei din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 395
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. solicită Comisiei să elaboreze un 
inventar al tuturor subvențiilor naționale 
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și europene și al sistemelor de sprijin 
pentru SRE și îndeamnă statele membre, 
în colaborare cu Comisia, să introducă 
principiile transparenței și coerenței la 
nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 396
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. solicită Comisiei să analizeze impactul 
repartizării prioritare a SRE asupra 
funcționării pieței interne a energiei;

Or. en

Amendamentul 397
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. invită Comisia să formuleze propuneri 
pentru finanțarea cercetării, a dezvoltării 
și a activităților demonstrative, în afara 
programului Orizont 2020, pentru toate 
tehnologiile și tehnicile promițătoare și 
nemature cu emisii scăzute, pe baza unor 
criterii clare pentru tehnologiile mature și 
nemature;

Or. en
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Amendamentul 398
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. reamintește implicațiile pentru piața 
internă ale diferitelor niveluri de 
compensare pentru costurile indirecte ale 
carbonului în statele membre; invită 
Comisia să elaboreze un cadru de 
compensare care să asigure o concurență 
echitabilă pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 399
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. consideră că, pentru ca producția de 
SRE să fie eficientă, este necesară 
îmbunătățirea infrastructurilor, a 
capacității de transport al energiei și a 
flexibilității rețelelor;

Or. en

Amendamentul 400
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Matthias Groote, Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen, 
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. subliniază faptul că Foaia de parcurs 
a Comisiei pentru trecerea la o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
până în 2050 a relevat că sursele 
regenerabile de energie și eficiența 
energetică îmbunătățită ar putea genera 
economii anuale cuprinse între 175 și 320 
de miliarde de euro pentru Uniune;

Or. en

Amendamentul 401
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 5 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5d. subliniază potențialul substanțial de 
creare de locuri de muncă al surselor 
regenerabile de energie (3 milioane de 
locuri de muncă până în 2020) și al 
eficienței energetice (2 milioane de locuri 
de muncă până în 2020)1;
__________________
1 Document de lucru al serviciilor 
Comisiei: Exploatarea potențialului de 
ocupare a forței de muncă al creșterii 
ecologice.

Or. en


