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Amendamentul 402
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului 
energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește un sector sustenabil al energiei și 
trebuie, prin urmare, să fie tratate ca 
pietre de temelie ale politicii Uniunii 
Europene în domeniul climei și al
energiei; subliniază faptul că eficiența 
energetică și economiile de energie sunt 
cele mai rentabile modalități de reducere 
a importurilor împovărătoare de energie, 
de sporire a competitivității Europei, de 
reducere a costurilor energiei, de 
majorare a cotei de surse de energie 
regenerabile în ceea ce privește consumul 
final de energie, de reducere a 
impacturilor asupra sănătății și de creare 
de locuri de muncă locale și stabile, 
facilitând în același timp o mai mare 
reducere a nivelului de emisii de gaze cu 
efect de seră în toate sectoarele economiei 
și micșorând costurile aferente acesteia;

Or. en

Amendamentul 403
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
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privește decarbonizarea sectorului energiei; privește decarbonizarea sectorului energiei; 
adaugă că sectorul eficienței energetice 
are un potențial enorm de a reduce 
consumul de energie european, care este 
departe de a fi epuizat; subliniază faptul 
că până în prezent angajamentul voluntar 
al statelor membre ale UE nu a produs 
rezultate satisfăcătoare; prin urmare, 
invită Comisia să își schimbe direcția prin 
elaborarea unui obiectiv de eficiență 
energetică ambițios și obligatoriu la 
nivelul UE pentru anul 2030 și prin 
creșterea investițiilor în domeniul 
eficienței energetice;

Or. de

Amendamentul 404
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei; 
consideră că ar fi recomandabil un 
obiectiv de eficiență energetică, definit din 
punctul de vedere al intensității energetice 
și ținând seama de potențialul fiecărui 
sector economic, precum și de situația 
economică; acest obiectiv nu ar trebui să 
conducă la un plafon absolut aplicat 
consumului de energie, ci să stimuleze 
competitivitatea și creșterea sustenabilă; 
este de acord cu Comisia că orice nouă 
măsură legislativă europeană privind 
eficiența energetică ar trebui discutată în 
contextul revizuirii Directivei privind 
eficiența energetică și al eficacității 
instrumentelor acesteia.

Or. en
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Amendamentul 405
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei; 
reamintește faptul că utilizarea eficientă a 
energiei este esențială pentru 
productivitatea economică și, prin 
urmare, crucială pentru eficiența 
economică și competitivitatea Europei; 
subliniază faptul că măsurile de eficiență 
energetică și de economisire au 
potențialul de a reduce în mod 
semnificativ dependența Europei de 
combustibilii fosili importați și, prin 
urmare, de a reduce deficitul comercial al 
acesteia; susține faptul că reducerea 
consumului energetic prin măsuri de 
eficiență energetică generează o reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, iar 
sporirea eficienței energetice permite, prin 
urmare, atingerea fără costuri 
suplimentare a unei ținte mai ridicate 
privind emisiile de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 406
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
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energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei; 
subliniază, prin urmare, faptul că 
îmbunătățirea eficienței energetice este 
necesară pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în sectoarele din 
cadrul și din afara schemei ETS; solicită, 
prin urmare, o țintă a UE obligatorie 
pentru eficiența energetică, derivată din 
consumul de energie primară pentru 
clădiri și intensitatea energetică pe baza
evaluării energiei primare pentru 
industrie care rezultă din potențialul 
respectiv al fiecărui sector economic;

Or. en

Amendamentul 407
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei; 
subliniază faptul că îndeplinirea 
obiectivelor Europa 2020 reprezintă o 
condiție prealabilă obligatorie pentru 
înregistrarea de noi progrese în acest 
domeniu; recomandă, în acest sens, ca 
statele membre să își intensifice eforturile 
privind punerea pe deplin în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și 
recomandă integrarea campaniilor de 
sensibilizare și a eficienței energetice în 
programa școlară educativă națională a 
statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 408
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei; 
invită statele membre în sensul unei 
puneri în aplicare ambițioasă a Directivei 
privind eficiența energetică, în vederea 
realizării potențialului pe piața energiei 
termice pentru utilizarea surselor de 
energie reziduală și dezvoltarea surselor 
regenerabile de energie în orașe și 
comune;

Or. fr

Amendamentul 409
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei; 
consideră că tranziția către o politică mai 
adecvată în materie de eficiență 
energetică ar trebui să se axeze pe 
întregul lanț al cererii și ofertei de 
energie, inclusiv transformarea, 
transmiterea, distribuția și aprovizionarea 
alături de consumul industrial, cel locativ 
și cel casnic;

Or. en
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Amendamentul 410
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului 
energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie în sectoarele care nu fac obiectul 
schemei ETS vor contribui la conservarea 
resurselor și la îmbunătățirea 
competitivității internaționale, precum și 
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră din UE, însă nu ar trebui să afecteze 
capacitatea industriei de a crește și a 
investi în Europa;

Or. en

Amendamentul 411
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului
energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește atât decarbonizarea sistemului
energetic, cât și asigurarea unei creșteri 
sustenabile și crearea de locuri de muncă;
subliniază importanța unei ținte 
obligatorii din punctul de vedere al 
eficienței energetice în vederea 
îndeplinirii obiectivului UE; subliniază 
faptul că eficiența energetică este cea mai 
rentabilă modalitate de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or. en



AM\1009740RO.doc 9/116 PE523.079v01-00

RO

Amendamentul 412
Francisco Sosa Wagner
Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei; 
subliniază că eficiența energetică ar 
trebui să fie punctul de plecare pentru 
cadrul de politică deoarece, pe lângă 
beneficiile economice, sociale și de mediu 
ale neutralizării pierderilor de energie, 
acesta este un mod inteligent și eficient 
din punctul de vedere al costurilor de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră;

Or. es

Amendamentul 413
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

6. subliniază că eficiența energetică și
economiile de energie vor juca un rol 
esențial în ceea ce privește decarbonizarea 
sectorului energiei; prin urmare, solicită 
Comisiei să ia în considerare o țintă 
obligatorie pentru economisirea de 
energie, astfel încât să asigure politici 
coerente și de sprijin reciproc în contextul 
cadrului 2030;

Or. en
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Amendamentul 414
Adam Gierek
Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului
energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței în 
lanțul proceselor de conversie a energiei, 
inclusiv a energiei primare din surse 
fosile, și reducerile consumului de energie 
vor juca un rol esențial în ceea ce privește 
sectorul energiei cu emisii reduse de 
dioxid de carbon;

Or. pl

Amendamentul 415
Anna Rosbach

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei 
și pot contribui la sporirea competitivității 
economiei europene pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 416
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
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energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei, 
asigurând reduceri mai mari și mai ieftine 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 417
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului
energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește limitarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră;

Or. fr

Amendamentul 418
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

6. subliniază că o țintă obligatorie pentru
eficiența energetică și economiile de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește securitatea energetică și
decarbonizarea sectorului energiei;

Or. en

Amendamentul 419
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului
energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește reducerea emisiilor din sectorul
energiei;

Or. en

Amendamentul 420
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei 
și ar trebui să li se acorde prioritate;

Or. en

Amendamentul 421
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului 
energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea întregii economii 
europene;
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Or. en

Amendamentul 422
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice și sporirea economiilor de 
energie vor juca un rol esențial în ceea ce 
privește decarbonizarea sectorului energiei;

6. subliniază că îmbunătățirea eficienței 
energetice, a intensității energetice și 
sporirea economiilor de energie vor juca un 
rol esențial în ceea ce privește 
decarbonizarea sectorului energiei;

Or. de

Amendamentul 423
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
economiilor de energie în UE; salută 
revizuirea viitoare din 2014 a Directivei 
privind eficiența energetică, care va 
clarifica cele mai bune modalități de 
obținere a eficienței energetice în 
perioada de după 2020; salută studiul 
efectuat de Fraunhofer ISI pentru 
Comisia Europeană și Ministerul 
Mediului din Germania, în acest scop; 
subliniază concluzia acestei analize 
potrivit căreia Europa își poate reduce 
consumul de energie, în mod rentabil și 
cu tehnologia existentă, cu 40 % până în 
2030, sub nivelurile din 2005; subliniază, 
în special, constatarea potrivit căreia cel 
mai mare potențial de eficiență energetică 
îl au, în continuare, clădirile (61 %) și 
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transportul (41 %), care nu sunt incluse 
în schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii;

Or. en

Amendamentul 424
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. recunoaște faptul că politicile actuale 
nu vor asigura atingerea de către UE a 
obiectivului de eficiență energetică pentru 
anul 2020; reamintește promisiunile 
Comisiei de a stabili obiective obligatorii 
de eficiență energetică pentru anul 2020 
și măsurile suplimentare pentru statele 
membre, în cazul în care și atunci când 
suma obiectivelor individuale ale acestora 
nu a corespuns obiectivului de 20 % al 
UE; reamintește faptul că obiectivele 2030 
trebuie considerate puncte de reper către 
o viziune 2050 cu o perspectivă mai 
îndelungată, pentru a ține seama de 
ciclurile de investiții; solicită Consiliului 
European să stabilească obiective 
obligatorii de eficiență energetică pentru 
anii 2020 și 2030, ca pietre de temelie ale 
unei politici sustenabile în domeniul 
climei și al energiei;

Or. en

Amendamentul 425
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că tranziția către o politică 
mai adecvată în materie de eficiență 
energetică ar trebui să se axeze pe 
întregul lanț al cererii și ofertei de 
energie, inclusiv transformarea, 
transmiterea, distribuția și 
aprovizionarea, alături de consumul 
industrial, cel locativ și cel casnic;

Or. en

Amendamentul 426
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază potențialul ridicat al 
tehnologiilor de captare și stocare a 
carbonului, care contribuie la reducerea 
emisiilor de GES, și constată, în mod 
paradoxal, lipsa substanțială de investiții 
publice și private în acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 427
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că eficiența energetică, 
dacă este implementată în mod corect, 
este o modalitate rentabilă pentru UE de 
realizare a obiectivelor sale pe termen 
lung în ceea ce privește economiile de 
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energie, schimbările climatice și 
securitatea energetică și economică;

Or. en

Amendamentul 428
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să îmbunătățească 
proiecțiile privind energia, ținând seama 
de factorii neeconomici specifici pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice și de 
beneficiile economisirii energiei;

Or. en

Amendamentul 429
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. îndeamnă statele membre să 
implementeze măsurile cuprinse în 
Directiva 2010/31/UE privind 
performanța energetică a clădirilor 
(EPBD);

Or. ro

Amendamentul 430
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită statelor membre să ia măsurile 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 9 din 
Directiva 2010/31/UE privind 
performanța energetică a clădirilor. 
Statele membre trebuie să se asigure că 
până la 31 decembrie 2020, toate clădirile 
noi vor fi clădiri al căror consum de 
energie este aproape egal cu zero și după 
31 decembrie 2018, clădirile noi ocupate 
și deținute de autoritățile publice sunt 
clădiri al căror consum de energie este 
aproape egal cu zero. De asemenea, 
statele membre trebuie să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri al căror consum de 
energie este aproape egal cu zero.

Or. ro

Amendamentul 431
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază faptul că un singur obiectiv 
privind emisiile de gaze cu efect de seră, 
atins în principal prin mecanismul ETS, 
nu va asigura abordarea potențialului 
amplu de eficiență energetică din 
sectoarele din afara ETS, rezultând 
totodată într-un efort de decarbonizare 
mai vast depus de sectoarele ETS la un 
cost mai ridicat decât necesar; ia act de 
faptul că multe dintre obstacolele din 
calea îmbunătățirii eficienței energetice 
nu sunt de natură financiară și nu pot fi 
abordate în schema ETS în cadrul unei 
abordări a unui singur obiectiv privind 
emisiile de gaze cu efect de seră;

Or. en
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Amendamentul 432
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită statelor membre să pună în 
aplicare în mod oportun și deplin 
Directiva privind eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 433
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic cuprinzător pentru 2030, 
care să încurajeze investițiile și 
decarbonizarea pe termen lung în 
sectoarele care nu fac obiectul schemei 
ETS și care sunt responsabile pentru 
60 % din emisiile de gaze cu efect de seră 
din UE; subliniază faptul că sectoarele 
care nu sunt incluse în schema ETS pot, 
de fapt, să faciliteze efortul de 
decarbonizare necesar în altă parte în 
economia UE, permițând, în același timp, 
stabilirea fără costuri suplimentare a unui 
obiectiv mai ambițios privind emisiile de 
gaze cu efect de seră; solicită Comisiei și 
statelor membre să stabilească un obiectiv 
privind eficiența energetică pentru 
sectoarele care nu fac obiectul ETS, 
alături de o țintă privind emisiile de gaze 
cu efect de seră; constată că acest lucru
nu ar interfera cu plafonul ETS și ar 
asigura faptul că sectorul mediului 
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construit (clădiri rezidențiale și 
comerciale) și sectorul transporturilor 
reduc într-o măsură și mai mare emisiile 
de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 434
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 6 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6d. subliniază că politica de eficiență 
energetică pe termen lung a UE ar trebui 
să se axeze în principal pe reducerea 
consumului energetic în clădiri, dat fiind 
faptul că renovarea clădirilor existente 
reprezintă un potențial enorm și rentabil 
de economii de energie; subliniază că rata 
actuală de renovare a clădirilor și 
calitatea lucrărilor trebuie accentuate în 
mod substanțial pentru a permite UE să 
reducă în mod semnificativ consumul de 
energie al parcului imobiliar existent cu 
80 % până în 2050, în comparație cu 
nivelurile din 2010;

Or. en

Amendamentul 435
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 6 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6e. constată că ținta sectorială de eficiență 
energetică pentru clădiri ar determina 
transformarea necesară a parcului 
imobiliar, asigurând, în ultimă instanță, 
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aplicarea unui plafon în privința utilizării 
resursei imense de energie pe care o 
reprezintă acesta; recunoaște faptul că 
cele mai multe obstacole din acest 
domeniu sunt de natură juridică, 
administrativă și financiară, și nu sunt 
tehnologice; transformarea pieței necesită 
timp și va depinde în mare măsură de 
obiectivele pe termen lung însoțite de ținte 
intermediare pentru anii 2020, 2030 și 
2040, pentru a aduce întregul parc 
imobiliar la un nivel de consum energetic 
aproximativ egal cu zero până în 2050;

Or. en

Amendamentul 436
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să 
permită elaborarea unei abordări mai 
coerente a UE în ceea ce privește eficiența 
energetică; consideră că ar putea fi 
depuse mai multe eforturi pentru a 
sprijini industriile europene să își reducă 
și mai mult intensitatea energetică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 437
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Paul Rübig, Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică;

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; în 
acest sens, solicită ca eficiența energetică 
să fie exprimată în termeni de consum de 
energie pe unitate de PIB (intensitate 
energetică); constată că intensitatea 
energetică în raport cu producția 
economică este în scădere de zeci de ani, 
chiar și în lipsa unor măsuri politice;
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică;

Or. de

Amendamentul 438
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică;

7. are rezerve serioase legate de 
metodologia de calcul și de monitorizare a 
progreselor în direcția eficienței 
energetice, care a contribuit numai la 
introducerea țintelor indicative în 
Directiva privind eficiența energetică; 
prin urmare, solicită Comisiei să dezvolte 
metode și instrumente mai bune de 
calculare și monitorizare a progreselor, 
care să permită elaborarea unei abordări 
mai coerente a UE în ceea ce privește 
eficiența energetică; consideră că ar putea 
fi depuse mai multe eforturi pentru a 
sprijini industriile europene să își reducă și 
mai mult intensitatea energetică;
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Or. en

Amendamentul 439
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică;

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
solicită Comisiei să îmbunătățească 
proiecțiile privind energia, ținând seama 
de factorii neeconomici specifici pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice și de 
beneficiile oferite de economisirea de 
energie; consideră că ar putea fi depuse 
mai multe eforturi pentru a sprijini toate 
sectoarele economiei europene să își 
reducă și mai mult consumul energetic;

Or. en

Amendamentul 440
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică;
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
înregistrare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că este important să se mențină 
un echilibru între intensitatea energetică 
și competitivitate în cadrul economiei și 
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intensitatea energetică; industriei europene;

Or. bg

Amendamentul 441
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică;

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică, ținând seama, în 
același timp, de costurile de producție și 
de riscul de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 442
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică;

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică;
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Or. en

Amendamentul 443
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică;

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente și 
transparente a UE în ceea ce privește 
eficiența energetică; de asemenea, 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică și să își sporească 
competitivitatea;

Or. en

Amendamentul 444
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică;

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că eficiența energetică poate fi, 
de asemenea, un factor important pentru 
științele materialelor și că ar putea fi 
depuse mai multe eforturi pentru a sprijini 
industriile europene să își reducă și mai 
mult intensitatea energetică;
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Or. en

Amendamentul 445
Francisco Sosa Wagner
Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică;

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente și 
transparente a UE în ceea ce privește 
eficiența energetică; consideră că ar putea 
fi depuse mai multe eforturi pentru a 
sprijini industriile europene să își reducă și 
mai mult intensitatea energetică, în special 
prin eficiența energetică și autogenerarea 
de energie termică și electrică;

Or. es

Amendamentul 446
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică;

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică, în special prin 
generare automată de căldură și energie 
electrică;

Or. en
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Amendamentul 447
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică;

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică și, astfel, să își 
sporească, de asemenea, competitivitatea 
la nivel general;

Or. en

Amendamentul 448
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente mai bune de calculare și 
monitorizare a progreselor, care să permită 
elaborarea unei abordări mai coerente a UE 
în ceea ce privește eficiența energetică; 
consideră că ar putea fi depuse mai multe 
eforturi pentru a sprijini industriile 
europene să își reducă și mai mult 
intensitatea energetică;

7. solicită Comisiei să dezvolte metode și 
instrumente bune și transparente de 
calculare și monitorizare a progreselor, 
care să permită elaborarea unei abordări 
mai coerente a UE în ceea ce privește 
eficiența energetică; consideră că ar putea 
fi depuse mai multe eforturi pentru a 
sprijini industriile europene să își reducă și 
mai mult intensitatea energetică;

Or. fr
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Amendamentul 449
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei Europene să 
elaboreze un cadru cuprinzător de politici 
în domeniul climei și al energiei, care să 
integreze pe deplin sectorul încălzirii și 
răcirii în procesul de transformare a 
sistemului energetic european; în plus, 
solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine dezvoltarea infrastructurilor 
locale de încălzire și răcire și soluțiile deja 
disponibile de încălzire și răcire cu 
energie din surse regenerabile, care, în 
combinație cu măsurile de eficiență 
energetică, pot spori securitatea 
aprovizionării prin reducerea gradului de 
utilizare a energiei primare și a nivelului 
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
menținând, în același timp, prețurile 
energiei la un nivel accesibil pentru 
cetățenii și întreprinderile din UE;

Or. en

Amendamentul 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei Europene să 
integreze pe deplin sectorul încălzirii și 
răcirii în procesul de transformare a 
sistemului energetic european; în plus, 
solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine dezvoltarea infrastructurilor 
locale de încălzire și răcire și soluțiile deja 
disponibile de încălzire și răcire cu 
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energie din surse regenerabile; consideră 
că, în combinație cu măsurile de eficiență 
energetică, încălzirea și răcirea locale pot 
spori securitatea aprovizionării prin 
reducerea gradului de utilizare a energiei 
și a nivelului emisiilor de gaze cu efect de 
seră, menținând, în același timp, costurile 
energetice la un nivel accesibil pentru 
cetățeni și întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 451
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. constată că programele de cercetare și 
inovare joacă un rol important în politica 
din domeniul climei și al energiei, nu 
numai din punctul de vedere al dezvoltării 
și demonstrării unor noi tehnologii, ci și 
al creșterii eficienței tehnologiilor actuale, 
care ar putea diminua costurile reducerii 
nivelului de emisii de gaze cu efect de 
seră; în plus, aceste programe vor 
promova, de asemenea, măsuri de 
reducere a consumului energetic care vor 
micșora factura la energie pentru clienți 
și vor spori competitivitatea industriei 
europene.

Or. en

Amendamentul 452
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. constată, în plus, că deși eficiența 
energetică și economiile de energie sunt 
deja prevăzute în legislație de directiva 
recent publicată, rezultatele ulterioare nu 
au apărut la fel de rapid pe cât se estimase 
inițial, demonstrând faptul că punerea în 
aplicare a directivei și atingerea 
obiectivelor acesteia nu sunt sarcini 
ușoare;

Or. en

Amendamentul 453
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. este de acord cu Comisia că orice 
nouă măsură legislativă europeană 
privind eficiența energetică ar trebui 
discutată în contextul revizuirii Directivei 
privind eficiența energetică și al 
eficacității instrumentelor acesteia;

Or. en

Amendamentul 454
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 

eliminat
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de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește 
că principalul obiectiv al sistemului ETS 
al UE este reducerea emisiilor de GES și 
nu furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în 
tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, 
care ar putea fi considerat doar un 
obiectiv secundar și nu un criteriu de bază 
pentru evaluarea bunei funcționări a 
sistemului;

Or. en

Amendamentul 455
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. bg

Amendamentul 456
Catherine Trautmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în 
tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, 
care ar putea fi considerat doar un 
obiectiv secundar și nu un criteriu de bază 
pentru evaluarea bunei funcționări a
sistemului;

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES, 
precum și asigurarea previzibilității și a 
semnalelor legate de preț necesare pentru 
a orienta investițiile în această direcție;

Or. fr

Amendamentul 457
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una dintre
pietrele de temelie ale pachetului climă și 
energie al UE, ar trebui să își poată 
îndeplini cel mai bine prima sa funcțiune, 
și anume reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la situațiile de 
declin economic;
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furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în 
tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, 
care ar putea fi considerat doar un 
obiectiv secundar și nu un criteriu de bază 
pentru evaluarea bunei funcționări a 
sistemului;

Or. en

Amendamentul 458
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului;

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una dintre
pietrele de temelie ale pachetului climă și 
energie al UE, își îndeplinește prima sa 
funcțiune, și anume reducerea emisiilor de 
GES într-un mod eficient din punctul de 
vedere al costurilor, și reacționează în 
mod eficient la schimbările de conjunctură 
economică; regretă faptul că aceasta a 
fost considerată drept o sursă de venit 
pentru guverne; reamintește că principalul 
obiectiv al sistemului ETS al UE este 
reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului;

Or. en

Amendamentul 459
Edite Estrela
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în 
tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, 
care ar putea fi considerat doar un 
obiectiv secundar și nu un criteriu de bază 
pentru evaluarea bunei funcționări a 
sistemului;

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică;

Or. pt

Amendamentul 460
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 

8. reamintește că principalul obiectiv al 
sistemului ETS al UE este reducerea 
emisiilor de GES și nu furnizarea unor 
stimulente suficiente furnizorilor pentru a 
investi în tehnologiile cu emisii scăzute de 
carbon, care ar putea fi considerat doar un 
obiectiv secundar și nu un criteriu de bază 
pentru evaluarea bunei funcționări a 
sistemului;
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furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului;

Or. de

Amendamentul 461
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului;

8. observă că Sistemul UE de
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una dintre
pietrele de temelie ale pachetului climă și 
energie al UE, ar trebui să fie instrumentul 
principal care să determine reducerea 
emisiilor de GES, și ar trebui să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului;

Or. en

Amendamentul 462
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului;

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică sau să fie 
utilizat ca substitut pentru sistemul ETS 
prin măsuri alternative; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului;

Or. de

Amendamentul 463
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 

8. reamintește că principalul obiectiv al 
sistemului ETS al UE este reducerea 
emisiilor de GES, dar și furnizarea unor 
stimulente suficiente furnizorilor pentru a 
investi la nivel național în tehnologiile cu 
emisii scăzute de carbon;
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cu emisii scăzute de carbon, care ar putea 
fi considerat doar un obiectiv secundar și 
nu un criteriu de bază pentru evaluarea 
bunei funcționări a sistemului;

Or. en

Amendamentul 464
Adam Gierek
Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea 
fi considerat doar un obiectiv secundar și 
nu un criteriu de bază pentru evaluarea 
bunei funcționări a sistemului;

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini mai 
bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, astfel încât să 
țină cont de toate elementele de pe piață, 
inclusiv de agricultură și de gestionarea 
pădurilor active, și să reacționeze în mod 
eficient la schimbările de conjunctură 
economică; reamintește că principalul 
obiectiv al sistemului ETS echitabil al UE 
este reducerea anumitor emisii de GES, în 
principal reducerea emisiilor de CO2, și 
nu doar furnizarea unor stimulente 
suficiente furnizorilor pentru a investi în 
tehnologiile cu emisii scăzute de carbon; 
acest sistem ar trebui conceput ca o 
metodă de dezvoltare treptată, evolutivă 
spre o economie eficientă cu emisii 
scăzute și nu ca un instrument economic 
pentru defrișări la nivel mondial și pentru 
reducerea potențialului de producție de 
alimente;

Or. pl

Amendamentul 465
Paul Rübig
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului;

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului; insistă asupra 
faptului că, din cauza modurilor diferite 
în care sistemul ETS are impact asupra 
industriei producției și asupra economiei 
de energie și pentru a evita relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon, în viitor, 
aceste sectoare trebuie să fie tratate altfel 
de către sistemul ETS; propune 
examinarea aspectului dacă un astfel de 
sistem ar putea fi aplicat numai 
producătorilor de energie electrică;

Or. de

[O problemă centrală a sistemului ETS este modul diferit în care acesta influențează 
industria producției și economia digitală (a se vedea dezbaterea controversată privind 

supraîncărcarea]. Această problemă ar putea fi soluționată prin tratarea lor separată (de 
exemplu, prin existența unor căi diferite de reducere). În prezent, statele membre nu sunt 
obligate să utilizeze veniturile provenite din sistemul ETS în mod special pentru măsuri în 

domeniul energiei, climei și mediului. Este esențial să se remedieze acest lucru în scopul de a 
reduce mai multe sarcini pentru industrie și de a stimula C-D în sectorul cu emisii reduse de 

dioxid de carbon).

Amendamentul 466
Jo Leinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în 
tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, 
care ar putea fi considerat doar un 
obiectiv secundar și nu un criteriu de bază 
pentru evaluarea bunei funcționări a 
sistemului;

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una dintre
pietrele de temelie ale pachetului climă și 
energie al UE, ar trebui să își poată 
îndeplini cel mai bine prima sa funcțiune, 
și anume reducerea emisiilor de GES, într-
un mod eficient din punctul de vedere al 
costurilor; subliniază faptul că actualul 
preț scăzut al carbonului poate conduce la 
o creștere ineficientă din punct de vedere 
economic a utilizării cărbunelui și, astfel, 
la limitarea investițiilor la aprovizionarea 
cu energie cu nivel ridicat de emisii timp 
de decenii;

Or. en

Amendamentul 467
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una dintre
pietrele de temelie ale pachetului climă și 
energie al UE, ar trebui să fie principalul 
instrument de reducere a emisiilor din 
industrie și energie într-un mod eficient 
din punctul de vedere al costurilor, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
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UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea 
fi considerat doar un obiectiv secundar și 
nu un criteriu de bază pentru evaluarea 
bunei funcționări a sistemului;

principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului;

Or. en

Amendamentul 468
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului;

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze
cu efect de seră (ETS), ca una dintre
pietrele de temelie ale pachetului climă și 
energie al UE, ar trebui să fie principalul 
instrument de reducere a emisiilor din 
industrie și energie într-un mod eficient 
din punctul de vedere al costurilor, și să 
poată reacționa în mod eficient la 
schimbările de conjunctură economică; 
reamintește că principalul obiectiv al 
sistemului ETS al UE este reducerea 
emisiilor de GES și nu furnizarea unor 
stimulente suficiente furnizorilor pentru a 
investi în tehnologiile cu emisii scăzute de 
carbon, care ar putea fi considerat doar un 
obiectiv secundar și nu un criteriu de bază 
pentru evaluarea bunei funcționări a 
sistemului;

Or. en

Amendamentul 469
Françoise Grossetête
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului;

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea fi 
considerat doar un obiectiv secundar și nu 
un criteriu de bază pentru evaluarea bunei 
funcționări a sistemului; consideră că o 
reformă a ETS pentru perioada 2013-
2020 nu este relevantă și subliniază faptul 
că sectoarele ETS sunt pe drumul bun în 
ceea ce privește atingerea obiectivelor
2020 de reducere cu 21 % a emisiilor de 
GES față de anul 2005; reamintește, în 
cele din urmă, faptul că măsurile de 
creștere a prețurilor carbonului pe termen 
scurt au un impact scăzut asupra 
reducerii emisiilor de GES și amenință 
creșterea economică și crearea de locuri 
de muncă;

Or. fr

Amendamentul 470
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 8. observă că Sistemul UE de 
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comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon, care ar putea 
fi considerat doar un obiectiv secundar și 
nu un criteriu de bază pentru evaluarea 
bunei funcționări a sistemului;

comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una dintre
pietrele de temelie ale pachetului climă și 
energie al UE, ar trebui să își poată 
îndeplini una dintre principalele sale
funcțiuni, și anume reducerea emisiilor de 
GES, și să reacționeze în mod eficient la 
fluctuațiile de natură economică; 
reamintește că principalele obiective ale
sistemului ETS al UE sunt reducerea 
emisiilor de GES și furnizarea unor 
stimulente suficiente furnizorilor pentru a 
investi în tehnologiile cu emisii scăzute de 
carbon; subliniază faptul că un excedent 
semnificativ de certificate în cadrul ETS 
al UE conduce la un preț mult mai mic al 
carbonului decât se estimase inițial; 
solicită o reformă structurală urgentă a 
ETS, care să fie finalizată în 2014, pentru 
a soluționa chestiunea supraofertei 
actuale de certificate și inflexibilitatea 
mecanismului;

Or. en

Amendamentul 471
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în 

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una dintre
pietrele de temelie ale pachetului climă și 
energie al UE, ar trebui să își poată 
îndeplini cel mai bine prima sa funcțiune, 
și anume reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că, 
deși principalul obiectiv al sistemului ETS 
al UE este reducerea emisiilor de GES, 
aceasta are, de asemenea, rolul de a 
trimite semnale adecvate pe piață și de a 
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tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, 
care ar putea fi considerat doar un 
obiectiv secundar și nu un criteriu de bază 
pentru evaluarea bunei funcționări a 
sistemului;

stimula investițiile în tehnologiile cu 
emisii reduse de carbon, astfel cum se 
prevede în considerentul 8 al 
Directivei 2009/29 privind ETS;

Or. en

Amendamentul 472
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în 
tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, 
care ar putea fi considerat doar un 
obiectiv secundar și nu un criteriu de bază 
pentru evaluarea bunei funcționări a 
sistemului;

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una dintre
pietrele de temelie ale pachetului climă și 
energie al UE, ar trebui să își poată 
îndeplini cel mai bine prima sa funcțiune, 
și anume reducerea emisiilor de GES, într-
un mod eficient din punct de vedere 
economic și al costurilor, în acord cu 
nivelurile reducerilor considerate 
necesare din punct de vedere științific 
pentru a evita schimbări climatice 
periculoase; reamintește că principalul 
obiectiv al sistemului ETS al UE este 
reducerea emisiilor de GES și promovarea 
tehnologiilor care asigură progresul 
tranziției către o economie care nu 
afectează clima;

Or. en

Amendamentul 473
Francisco Sosa Wagner
Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în 
tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, 
care ar putea fi considerat doar un 
obiectiv secundar și nu un criteriu de bază 
pentru evaluarea bunei funcționări a 
sistemului;

8. subliniază că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își îndeplinească cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume 
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES; 
consideră că sistemul ETS ar trebui să fie 
completat cu un obiectiv obligatoriu 
pentru sursele regenerabile de energie cu 
scopul de a canaliza investițiile și de a 
oferi asigurarea necesară pentru 
realizarea obiectivelor de decarbonizare 
ale UE până în 2050;

Or. es

Amendamentul 474
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS), ca una din pietrele 
de temelie ale pachetului climă și energie 
al UE, ar trebui să își poată îndeplini cel 
mai bine prima sa funcțiune, și anume
reducerea emisiilor de GES, și să 
reacționeze în mod eficient la schimbările 
de conjunctură economică; reamintește că 
principalul obiectiv al sistemului ETS al 
UE este reducerea emisiilor de GES și nu 
furnizarea unor stimulente suficiente 
furnizorilor pentru a investi în 

8. observă că Sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră (ETS) reprezintă, în 
prezent, principalul instrument pentru 
reducerea emisiilor industriale de GES și 
promovarea investițiilor în tehnologii cu 
emisii scăzute de carbon; constată, prin 
urmare, că este necesară o îmbunătățire 
structurală a schemei ETS pentru a spori 
abilitatea acesteia de a reacționa în mod 
eficient la schimbările de conjunctură 
economică și de a restabili siguranța 
investitorilor grație unui sistem predictibil 
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tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, 
care ar putea fi considerat doar un 
obiectiv secundar și nu un criteriu de bază 
pentru evaluarea bunei funcționări a 
sistemului;

și fiabil pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 475
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită Comisiei să înainteze cât mai
curând posibil propuneri de reformă 
structurală a Schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii;

Or. en

Amendamentul 476
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. în vederea integrării rapide a surselor 
regenerabile de energie, invită Comisia să 
facă și propuneri pentru o piață centrală 
care să cuprindă statele membre care sunt 
favorabile integrării și doresc să 
coopereze rapid în producția comună, 
distribuția și utilizarea energiei electrice.

Or. de
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Amendamentul 477
Konrad Szymański, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. recunoaște faptul că, dacă ETS al UE 
este o piață cu adevărat lichidă și dacă se 
vizează funcționarea sa într-un mod 
eficient din punct de vedere economic și al 
costurilor, costul certificatelor nu poate fi 
considerat drept forțe ale ofertei pe piață, 
iar prețul trebuie stabilit de cerere;

Or. en

Amendamentul 478
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. salută Comunicarea Comisiei privind 
realizarea pieței interne a energiei 
electrice și profitarea pe deplin de 
intervenția publică; este de acord cu 
Comisia cu privire la aspectul că nivelul 
european poate contribui la reducerea sau 
la evitarea necesității intervenției statului 
la nivel regional, național sau local; prin 
urmare, invită Comisia să lucreze în 
continuare în scopul de a reduce 
intervenția statului pe piața internă a 
energiei;

Or. de

Amendamentul 479
Bendt Bendtsen
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază necesitatea unei reforme 
complete a ETS, care ar trebui să includă:
1) un mecanism de reglare a ofertei, 
conceput pentru a asigura o reacție la 
ofertă în cazul unei cereri în scădere și 
invers;
2) o aliniere a factorului de reducere 
liniară la obiectivul din 2030, definit în 
prezentul raport, astfel încât să se atingă 
obiectivul de reducere în proporție de 
80 %-95 % a emisiilor de GES în 2050, 
comparativ cu 1990, într-un mod eficient 
din punctul de vedere al costurilor;
3) o revizuire a dispozițiilor privind 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon 
pentru a asigura condiții concurențiale 
echitabile pentru toate industriile cu un 
consum ridicat de energie electrică, 
afectate de costurile indirecte ale ETS al
UE;

Or. en

Amendamentul 480
Fiona Hall, Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reamintește Comisiei faptul că 
Parlamentul a solicitat deja propunerea 
unui act legislativ cât mai curând posibil 
pentru a modifica cerința de reducere 
lineară anuală de 1,74 %, astfel încât să 
fie îndeplinite cerințele obiectivului de 
reducere a CO2 până în 2050;
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Or. en

Amendamentul 481
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. cu toate acestea, constată că ETS nu 
funcționează în prezent așa cum ar trebui 
și, din cauza supraofertei de certificate de 
emisii ETS de aproximativ 2 miliarde la 
începutul anului 2013, conduce la un preț
al carbonului mult prea scăzut pentru a 
determina includerea economiilor de 
emisii GES și a investițiilor în tehnologiile 
sustenabile; subliniază faptul că, pe 
termen scurt, supraoferta de certificate, în 
prezent amânată din cauza licitației, 
trebuie anulată definitiv; consideră totuși 
că, pe termen lung, sunt necesare reforme 
structurale pentru a reduce emisiile și a 
stimula dezvoltarea sustenabilă, iar 
sisteme precum o taxă pe carbon sau un 
nivel maxim admis de CO2/tonă emis pe 
Kwh trebuie luate în considerare de 
Comisie și de statele membre;

Or. en

Amendamentul 482
Paul Rübig, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că politica în domeniul 
climei trebuie să protejeze permanent și 
într-un mod satisfăcător industriile 
vulnerabile la relocarea emisiilor de 
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dioxid de carbon; solicită ca instalațiile 
industriale care sunt foarte vulnerabile la 
relocarea emisiilor de carbon și care 
produc CO2 „în mod eficient” 
(„indicatori”) să fie emise cu o alocare în 
totalitate gratuită a certificatelor de emisii 
fără alte deduceri ulterioare.

Or. de

Amendamentul 483
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. constată cu mare îngrijorare faptul că 
supraoferta de certificate de emisii ETS se 
ridică la aproximativ două miliarde de 
certificate la începutul anului 2013 și, 
astfel, solicită Comisiei să propună 
măsuri structurale permanente, inclusiv 
anularea definitivă, fără întârziere, a 
certificatelor;

Or. en

Amendamentul 484
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. constată că, la nivel internațional, 
compensările din proiecte de tipul celor 
care nu sunt suplimentare și proiecte 
evident dăunătoare ar trebui interzise 
imediat atât în ETS al UE, cât și în ESD. 
Aceste tipuri de proiecte includ proiecte 
de gaze industriale, proiecte energetice la 
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scară mare, inclusiv cărbune, și toate 
proiectele cu implementare comună, 
vizate de procedura de tip 1.
solicită ferm introducerea unei evaluări 
„nu dăuna”, care ar trebui să suspende 
proiectele compensatoare în cazul în care 
apar dovezi ale abuzurilor privind 
drepturile omului.

Or. en

Amendamentul 485
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. constată cu profundă îngrijorare 
faptul că supraoferta de certificate de 
emisii s-a ridicat la aproximativ două 
miliarde la începutul anului 2013, dublu 
față de nivelul înregistrat la începutul 
anului 2012, această creștere fiind 
determinată, în principal, de utilizarea la 
nivel record a compensărilor 
internaționale; constată că utilizarea 
compensărilor internaționale a subminat 
obiectivele climatice ale UE și a 
împiedicat eforturile de diminuare depuse 
la nivel național; subliniază faptul că, 
după anul 2020, compensările 
internaționale nu ar trebui să fie eligibile;

Or. en

Amendamentul 486
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază faptul că politicile în 
materie de schimbări climatice nu pot să 
se întemeieze numai pe mecanisme bazate 
pe piață și reamintește că este esențial ca 
ETS al UE, fiind unul dintre mecanismele 
actuale de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, să facă obiectul unei 
reforme structurale pe termen lung în 
vederea îndeplinirii cerințelor obiectivului 
de reducere a CO2 până în 2050; 
subliniază că factorul actual de reducere 
liniară plasează, în prezent, UE pe calea 
către o reducere a plafonului ETS de 
numai 70 %, aceasta nefiind în acord cu 
obiectivul pe termen lung de reducere în 
procent de 80 %-95 %, comparativ cu 
nivelurile din anul 1990;

Or. en

Amendamentul 487
Paul Rübig, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază că pentru sectoarele mari 
consumatoare de energie, cum ar fi 
industria oțelului, prețul CO2 nu oferă 
stimulente pentru investiții 
corespunzătoare în cadrul UE și că, prin 
urmare, instrumentele și modalitățile 
orientate tehnologic ar fi mai eficiente 
decât stabilirea prețurilor la CO2; 
subliniază necesitatea ca în viitor 
veniturile obținute din licitațiile ETS să 
fie neapărat utilizate în totalitate pentru 
investiții efectuate de industrie în 
tehnologii cu emisii scăzute de carbon și 
pentru compensarea costurilor indirecte 
ale CO2;
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Or. de

Amendamentul 488
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. este preocupat de faptul că prețul 
actual scăzut al carbonului poate conduce 
la ineficiențe economice, precum stocuri 
de capital blocate în activități cu emisii
ridicate de carbon și utilizarea sporită a 
cărbunelui în UE; pentru a menține o 
funcționare ordonată a pieței carbonului, 
solicită Comisiei să prezinte de urgență o 
propunere de măsuri structurale, inclusiv 
anularea unui număr de cel puțin 
1,4 miliarde certificate și modificarea 
reducerii lineare anuale de la 1,74 % la
2,5 %, astfel încât să se respecte cerințele 
obiectivului pentru 2050;

Or. en

Amendamentul 489
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care 
nu fac obiectul sistemului ETS al UE, 
precum și decarbonizarea pe termen lung 
a acestora; solicită, prin urmare, Comisiei 
și statelor membre să reanalizeze 
obiectivele pentru sectoarele care nu fac 

eliminat
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obiectul sistemului ETS, menținând 
posibilitatea acordată statelor membre de 
a-și defini propriile modalități de 
îndeplinire a obiectivelor de partajare a 
eforturilor;

(Amendamentul a fost mutat la punctul 6c 
nou.)

Or. en

Amendamentul 490
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să reanalizeze obiectivele 
pentru sectoarele care nu fac obiectul 
sistemului ETS, menținând posibilitatea 
acordată statelor membre de a-și defini 
propriile modalități de îndeplinire a 
obiectivelor de partajare a eforturilor;

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 491
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
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fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să reanalizeze obiectivele 
pentru sectoarele care nu fac obiectul 
sistemului ETS, menținând posibilitatea 
acordată statelor membre de a-și defini 
propriile modalități de îndeplinire a 
obiectivelor de partajare a eforturilor;

fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să reanalizeze obiectivele 
pentru sectoarele care nu fac obiectul 
sistemului ETS și să extindă domeniul de 
aplicare al schemei pentru a acoperi 
întreaga piață a încălzirii, menținând 
posibilitatea acordată statelor membre de a-
și defini propriile modalități de îndeplinire 
a obiectivelor de partajare a eforturilor;

Or. en

Amendamentul 492
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să reanalizeze obiectivele
pentru sectoarele care nu fac obiectul 
sistemului ETS, menținând posibilitatea 
acordată statelor membre de a-și defini 
propriile modalități de îndeplinire a 
obiectivelor de partajare a eforturilor;

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să stabilească obiective
ambițioase pentru sectoarele care nu fac 
obiectul sistemului ETS, garantând 
reducerea eficientă a emisiilor de gaze de 
seră în Europa și menținând posibilitatea 
acordată statelor membre de a-și defini 
propriile modalități de îndeplinire a
obiectivelor de partajare a eforturilor;

Or. pt

Amendamentul 493
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să reanalizeze obiectivele 
pentru sectoarele care nu fac obiectul 
sistemului ETS, menținând posibilitatea 
acordată statelor membre de a-și defini 
propriile modalități de îndeplinire a 
obiectivelor de partajare a eforturilor;

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să reanalizeze obiectivele 
pentru sectoarele care nu fac obiectul 
sistemului ETS, ținând cont de 
performanța de până în prezent a acestor 
sectoare;

Or. de

Amendamentul 494
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să reanalizeze obiectivele 
pentru sectoarele care nu fac obiectul 
sistemului ETS, menținând posibilitatea 
acordată statelor membre de a-și defini 
propriile modalități de îndeplinire a 
obiectivelor de partajare a eforturilor;

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a acestora 
până în 2050; solicită, prin urmare, 
Comisiei și statelor membre să reanalizeze 
obiectivele pentru sectoarele care nu fac 
obiectul sistemului ETS, menținând 
posibilitatea acordată statelor membre de a-
și defini propriile modalități de îndeplinire 
a obiectivelor de partajare a eforturilor; 
recunoaște faptul că obiectivele care 
vizează sectoarele care nu fac obiectul 
schemei ETS ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare ascendentă a potențialului de 
economisire a energiei aferent fiecărui 
sector;

Or. en
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Amendamentul 495
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să reanalizeze obiectivele 
pentru sectoarele care nu fac obiectul 
sistemului ETS, menținând posibilitatea 
acordată statelor membre de a-și defini 
propriile modalități de îndeplinire a 
obiectivelor de partajare a eforturilor;

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; constată că sectoarele vizate de 
Decizia privind partajarea eforturilor 
cumulează aproximativ 60 % din emisiile 
UE; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să continue cu Decizia 
privind partajarea eforturilor într-un 
cadru privind energia și clima pentru 
2030, incluzând obiective ambițioase de 
partajare a eforturilor care mențin 
posibilitatea acordată statelor membre de a-
și defini propriile modalități de îndeplinire 
a obiectivelor lor;

Or. en

Amendamentul 496
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și 

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, precum 
și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și 
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statelor membre să reanalizeze obiectivele 
pentru sectoarele care nu fac obiectul 
sistemului ETS, menținând posibilitatea 
acordată statelor membre de a-și defini 
propriile modalități de îndeplinire a 
obiectivelor de partajare a eforturilor;

statelor membre să consolideze obiectivele 
pentru sectoarele care nu fac obiectul 
sistemului ETS, menținând posibilitatea 
acordată statelor membre de a-și defini 
propriile modalități de îndeplinire a 
obiectivelor de partajare a eforturilor;

Or. en

Amendamentul 497
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile în sectoarele care nu 
fac obiectul sistemului ETS al UE, 
precum și decarbonizarea pe termen lung a 
acestora; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să reanalizeze obiectivele 
pentru sectoarele care nu fac obiectul 
sistemului ETS, menținând posibilitatea 
acordată statelor membre de a-și defini 
propriile modalități de îndeplinire a 
obiectivelor de partajare a eforturilor;

9. ia act de faptul că UE are nevoie de un 
cadru politic global pentru 2030, care să 
încurajeze investițiile și decarbonizarea pe 
termen lung în sectoarele care nu fac 
obiectul sistemului ETS al UE; subliniază 
potențialul neutilizat semnificativ de 
eficiență energetică în anumite sectoare, 
precum construcțiile sau transportul; 
solicită, prin urmare, Comisiei și statelor 
membre să reanalizeze obiectivele pentru 
sectoarele care nu fac obiectul sistemului 
ETS, menținând posibilitatea acordată 
statelor membre de a defini modalități de 
îndeplinire a obiectivelor de partajare a 
eforturilor;

Or. en

Amendamentul 498
Peter Liese, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază faptul că nivelul de ambiție 
a obiectivelor sectorului care nu face 
obiectul schemei ETS a UE (partajarea 
eforturilor) este foarte scăzut comparativ 
cu sectorul ETS și că, în continuare, 
credite foarte disputate, de exemplu 
pentru gazele industriale, sunt permise în 
cadrul partajării eforturilor, ceea ce nu 
este admis în sectorul ETS.

Or. en

Amendamentul 499
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Comisiei să monitorizeze cu 
atenție eficiența instrumentelor existente 
și a celor viitoare destinate sectoarelor 
care nu fac obiectul schemei ETS a UE, 
pe baza principiului potrivit căruia aceste 
instrumente ar trebui să fie neutre din 
punct de vedere tehnologic, propunând 
suplimentări sau adaptări, după caz;

Or. en

Amendamentul 500
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Comisiei să ia în considerare o 
nouă țintă de decarbonizare pentru 
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carburanții utilizați în transporturi, ca 
parte a cadrului său de politică pentru 
anul 2030;

Or. en

Amendamentul 501
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază faptul că clădirile 
reprezintă 40 % din energia utilizată în 
Europa și o treime din emisiile GES ale 
acesteia, precum și că un obiectiv pentru 
renovarea clădirilor nu doar ar economisi 
energia și ar reduce emisiile, ci ar și 
stimula competitivitatea și ocuparea forței 
de muncă la nivel local; subliniază că rata 
de renovare a clădirilor și calitatea 
lucrărilor trebuie accentuate în mod 
substanțial, atât la nivel calitativ, cât și 
cantitativ, pentru a permite UE să reducă 
semnificativ consumul de energie al 
parcului imobiliar existent cu 80 % până 
în 2050, în comparație cu nivelurile din 
2010;
recunoaște că cele mai multe dintre 
obstacolele din acest domeniu sunt, în 
principal, juridice, administrative și 
financiare, mai degrabă decât 
tehnologice; înțelege că depășirea acestor 
obstacole necesită alinierea tuturor 
actorilor în jurul aceluiași obiectiv privind 
reducerea la zero, până în 2050, a 
consumului net de energie al majorității 
clădirilor din parcul imobiliar;

Or. en
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Amendamentul 502
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să intensifice dialogul 
și cooperarea cu Organizația Maritimă 
Internațională pentru a asigura 
includerea sectorului transporturilor 
maritime în angajamentele de reducere a 
emisiilor de CO2; în cazul în care, până la 
31 decembrie, nu s-a ajuns, prin 
procedura legislativă ordinară, la un 
acord internațional privind măsurile 
globale de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră de natură maritimă, solicită 
Comisiei să propună obiective de reducere 
a emisiilor pentru transportul maritim 
internațional și măsuri bazate pe piață 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră din sectorul maritim;

Or. en

Amendamentul 503
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată importanța unei contabilizări 
integrale a dioxidului de carbon în 
temeiul Directivei privind calitatea 
carburanților, pentru a reduce ciclul de 
viață al emisiilor GES generate de 
carburanții utilizați în transporturi; 
subliniază faptul că Directiva privind 
calitatea carburanților poate juca un rol 
important în promovarea 
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biocombustibililor sustenabili într-un 
cadru privind energia și clima pentru 
anul 2030;

Or. en

Amendamentul 504
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că un cadru privind clima 
pentru anul 2030 ar trebui să țină seama 
de diferențele sectoriale și de fezabilitatea 
tehnică și economică; subliniază faptul că 
politicile în domeniul climei și energiei nu 
ar trebui să determine costuri 
suplimentare pentru cele mai eficiente 
echipamente industriale până la obținerea 
unor condiții echitabile de concurență la 
nivel global;

Or. en

Amendamentul 505
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, Lambert van 
Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază faptul că impactul 
metanului (CH4) asupra încălzirii globale 
nu este luat în considerare în mod 
suficient, având în vedere faptul că 
potențialul acestuia de încălzire globală 
(GWP) este de 80 de ori mai mare decât al 
CO2 pe o perioadă de 15 ani și de 49 de 
ori pe o perioadă de 40 de ani; solicită 
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Comisiei să analizeze mai bine impactul 
metanului într-un context referitor la 
politicile de reducere a emisiilor GES, să 
evalueze posibilitățile și să propună un 
plan de reducere a emisiilor de CH4 
adaptat la situațiile speciale ale anumitor 
sectoare și state membre;

Or. en

Amendamentul 506
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. solicită Comisiei să stabilească un set 
de indicatori pentru evaluarea evoluției 
progreselor înregistrate de sectoare 
specifice care nu fac obiectul ETS al UE, 
în special în ceea ce privește performanța 
clădirilor din punctul de vedere al 
sustenabilității;

Or. en

Amendamentul 507
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Judith A. Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. solicită Comisiei să propună un cadru 
specific pentru sectorul transporturilor, 
inclusiv obiective, întrucât acest sector 
reprezintă aproximativ un sfert din 
emisiile de gaze cu efect de seră din UE și 
din consumul energetic al UE, situându-
se pe poziția a doua, după producția de 
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energie, în ceea ce privește emisiile de 
gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 508
Peter Liese, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. solicită Comisiei Europene să 
prezinte, cât mai curând posibil, o 
propunere de eliminare a creditelor care 
nu mai pot fi folosite în ETS și pentru 
partajarea eforturilor și solicită statelor 
membre să se dedice imediat aceleiași 
direcții pe care au impus-o industriei;

Or. en

Amendamentul 509
Peter Liese, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. solicită Comisiei să propună un cadru 
mai ambițios pentru sectoarele care nu 
fac obiectul ETS al UE (partajarea 
eforturilor);

Or. en

Amendamentul 510
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, în viitor, cogenerarea va 
juca un rol important la îmbunătățirea 
eficienței energetice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 511
Adam Gierek
Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, în viitor, cogenerarea va 
juca un rol important la îmbunătățirea 
eficienței energetice;

10. consideră că, în prezent și în viitor, 
cogenerarea va juca un rol important la 
îmbunătățirea eficienței energetice în ceea 
ce privește consumul de surse primare de 
energie;

Or. pl

Amendamentul 512
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, în viitor, cogenerarea va
juca un rol important la îmbunătățirea 
eficienței energetice;

10. consideră că, în viitor, cogenerarea și 
încălzirea și răcirea la nivel districtual vor
juca un rol important în îmbunătățirea 
eficienței energetice și a calității aerului 
local;

Or. en
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Amendamentul 513
Riikka Pakarinen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, în viitor, cogenerarea va
juca un rol important la îmbunătățirea 
eficienței energetice;

10. consideră că, în viitor, cogenerarea și 
încălzirea la nivel districtual vor juca un 
rol important la îmbunătățirea eficienței 
energetice;

Or. en

Amendamentul 514
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, în viitor, cogenerarea va 
juca un rol important la îmbunătățirea 
eficienței energetice;

10. consideră că, în viitor, cogenerarea de 
orice tip va juca un rol important în
îmbunătățirea eficienței energetice și a 
funcționării fiabile a rețelelor energetice, 
facilitând totodată integrarea progresivă a 
mai multor surse de energie regenerabile 
(atât pentru electricitate, cât și pentru 
generarea de căldură);

Or. en

Amendamentul 515
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, în viitor, cogenerarea va
juca un rol important la îmbunătățirea 

10. consideră că, în viitor, cogenerarea și 
încălzirea la nivel districtual vor juca un 
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eficienței energetice; rol important în îmbunătățirea eficienței 
energetice;

Or. en

Amendamentul 516
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, în viitor, cogenerarea va
juca un rol important la îmbunătățirea 
eficienței energetice;

10. consideră că, în viitor, cogenerarea și 
încălzirea și răcirea eficiente la nivel 
districtual vor juca un rol important în
îmbunătățirea eficienței energetice;

Or. en

Amendamentul 517
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. salută intenția Comisiei de a elabora 
o listă de subvenții guvernamentale 
pentru diferitele surse de energie din UE 
cu scopul de a asigura o transparență 
maximă și concurență loială în sectorul 
energetic;

Or. de

Amendamentul 518
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată că, fiind responsabil de 
până la 1,5 % din consumul total de 
energie electrică și consumatorii fiind tot 
mai informați cu privire la amprenta de 
carbon a tehnologiei informației și a 
serviciilor de tip cloud pe care le 
utilizează, însuși sectorul TIC, în calitate 
de consumator major de energie electrică 
cu centre de date în UE, are un potențial 
amplu de economisire a energiei și poate 
deveni un model demn de urmat pentru 
eficiența energetică și promovarea 
surselor regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 519
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază faptul că aproximativ 
jumătate din consumul final de energie al 
UE este utilizat pentru încălzire și răcire, 
subliniază impactul major al măsurilor 
acestor sectoare și evidențiază importanța 
integrării sectorului încălzirii și răcirii 
(atât ETS, cât și sectorul care nu face 
obiectul ETS) în cadrul de politică pentru 
anul 2030; este convins că o combinație a 
măsurilor de eficiență energetică și a 
dezvoltării infrastructurilor locale de
încălzire și răcire bazate pe surse de 
energie regenerabile va consolida 
securitatea aprovizionării, va reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră și va 
micșora costurile cu energia pentru 
cetățeni și industrie;
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Or. en

Amendamentul 520
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că CSC ar putea juca un 
rol important în reducerea emisiilor GES, 
în special în cadrul industriilor cu un 
consum ridicat de energie;

Or. en

Amendamentul 521
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră ca biocombustibilii 
avansați joacă un rol important în 
reducerea gazelor cu efect de seră în 
sectorul transporturilor, sporind 
concomitent securitatea energetică și 
contribuind la creșterea economică și la 
crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 522
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul -11 b (nou) – după subtitlul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-11b. consideră că obiectivele climatice 
ale UE, în pofida legitimității lor, nu 
trebuie să afecteze competitivitatea UE și 
securitatea aprovizionării; solicită, prin 
urmare, ca orice nou instrument de 
politică legat de aceste obiective climatice 
să facă obiectul unei evaluări obligatorii 
și complete a impactului macroeconomic, 
în ceea ce privește efectul acestuia asupra 
competitivității și securității aprovizionării 
UE și ale fiecărui stat membru; consideră 
că respectivul cadru juridic existent ar 
trebui să facă obiectul unei astfel de 
evaluări;

Or. en

Amendamentul 523
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul -11 a (nou) – după subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-11a. invită UE să analizeze integrarea 
deplină a sectorului de încălzire și răcire 
în măsurile sale către un sistem energetic 
cu emisii reduse de carbon; observă că 
acest sector reprezintă, în prezent, 
aproximativ 45 % din consumul final de 
energie din Europa și că este necesară o 
mai bună înțelegere a rolului important 
pe care îl joacă încălzirea și răcirea în 
tranziția către sisteme energetice cu emisii 
scăzute; prin urmare, solicită Comisiei să 
colecteze datele necesare care reflectă 
sursele și utilizările încălzirii și răcirii, 
precum și distribuția căldurii la diferitele 
categorii de consumatori finali (de 
exemplu, consumatori rezidențiali, 
industriali, terțiari);
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Or. en

Amendamentul 524
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul -11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-11a. îndeamnă în mod activ Comisia să 
limiteze ponderile costurilor energiei care 
apar ca urmare a orientării cadrului de 
politică din domeniul energiei și al climei 
și a proiectării instrumentelor-cheie ale 
acestuia; subliniază că acest lucru 
necesită în special o reformă a sistemului 
ETS și promovarea energiei din surse 
regenerabile în conformitate cu 
principiile rentabilității;

Or. de

[Costurile energiei sunt stabilite parțial din punct de vedere geografic, însă sunt hotărâte și 
din punct de vedere politic. Aceste „costuri politice ale energiei” (declanșate de sistemul 

ETS, sprijin pentru sursele regenerabile de energie și impozitarea energiei) ar trebui să fie 
limitate în mod activ de către Comisie.]

Amendamentul 525
Anna Rosbach

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale;

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale, precum și să 
încurajeze întreprinderile să furnizeze 
produse și servicii mai ecologice prin 
punerea activă în aplicare a politicii de 
achiziții publice ecologice;



PE523.079v01-00 70/116 AM\1009740RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 526
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale;

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale; ca atare, un 
mecanism similar celui care există deja în 
politica economică și fiscală, și anume 
semestrul european (și ținând cont de 
observațiile Parlamentului cu privire la 
îmbunătățirile necesare ale acestuia din 
urmă, îndeosebi democratizarea sa), ar fi 
relevant în domeniul energiei, care 
combină suveranitatea națională asupra 
mixului și interdependența crescândă pe 
plan european;

Or. fr

Amendamentul 527
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale;

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale, îndeosebi luând în 
considerare, în cele din urmă, o 
convergență reală în ceea ce privește 
impozitarea energiei;

Or. fr
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Amendamentul 528
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre că coopereze 
și să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale;

11. subliniază importanța unei politici 
energetice comune a UE pentru a aborda 
multiplele provocări din domeniul climei 
și al energiei și pentru a crea o piață 
energetică a UE transparentă;

Or. en

Amendamentul 529
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale;

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a
măsurilor naționale; consideră că 
respectivul cadru privind clima și energia 
pentru anul 2030 ar trebui să includă 
unele elemente obligatorii care să impună 
statelor membre să se consulte cu țările 
vecine, în cazul în care intenționează să 
efectueze modificări semnificative la 
nivelul aprovizionării cu energie;

Or. en

Amendamentul 530
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale;

11. solicită statelor membre că coopereze 
mai bine și să facă schimb de cele mai 
bune practici la nivelul UE pentru a 
asigura o mai mare coerență a măsurilor 
naționale;

Or. en

Amendamentul 531
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale;

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență și 
eficiență a măsurilor naționale;

Or. en

Amendamentul 532
Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre că coopereze 
și să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale;

11. subliniază că este necesar să existe o 
coordonare puternică între politicile 
statelor membre, precum și inițiative 
comune, cooperare și transparență, având 
în vedere că deciziile de politică 
energetică adoptate la nivel național pot 
afecta și alte state membre; sugerează că 
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Comisia ar trebui să ia în considerare 
modul în care Agenția pentru Cooperarea 
Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei (ACER) poate 
contribui la facilitarea unor astfel de 
abordări comune;

Or. en

Amendamentul 533
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale;

11. solicită statelor membre că coopereze și 
să interacționeze mai bine la nivelul UE 
pentru a asigura o mai mare coerență a 
măsurilor naționale; consideră că 
respectivul cadru privind clima și energia 
pentru anul 2030 ar trebui să includă 
unele elemente obligatorii care să impună 
statelor membre să se consulte cu țările 
vecine, în cazul în care plănuiesc 
modificări semnificative la nivelul 
aprovizionării cu energie; îndeamnă 
Comisia să ia măsurile adecvate pentru a 
coordona acțiunile statelor membre în 
ceea ce privește definirea politicilor 
acestora în materie de energie care au 
consecințe transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 534
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. constată că, în baza cadrului 2020, 
multe reglementări cu același obiectiv au 
condus la transmiterea unor semnale 
confuze pentru investiții, la o complexitate 
excesivă și la o sarcină de reglementare 
pentru industrie, subminând astfel 
eforturile de a crea o piață energetică a 
UE integrată și competitivă; solicită 
măsuri atât la nivelul UE, cât și la nivel 
național pentru a atenua aceste impacturi 
și a limita eroziunea veniturilor 
cetățenilor UE destinate consumului și a 
competitivității globale a sectorului 
industrial;

Or. en

Amendamentul 535
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că viitoarea politică 
europeană în domeniul energiei și al 
climei trebuie să reducă diversitatea și 
complexitatea reglementărilor și că ar 
trebui să caute permanent să instituie un 
cadru european simplu, coerent și 
eficient, care să le ofere flexibilitate și 
libertate statelor membre în acest context 
convenit și care să ofere industriei 
stabilitate și claritate pentru deciziile 
legate de investiții; invită statele membre 
să respecte cadrul european;

Or. de
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Amendamentul 536
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că, deși completează piața 
unică a energiei, nivelul UE ar trebui 
considerat drept nivelul-cheie pentru 
discuții și cooperare între statele membre, 
pentru a aborda aspectele energetice la 
scara UE și a evita riscurile de 
fragmentare a pieței;

Or. en

Amendamentul 537
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că o politică și un cadru 
normativ clare, coerente și consecvente 
sunt esențiale pentru stimularea, într-un 
mod rentabil și durabil, a investițiilor 
necesare în tehnologiile „fără regrete” 
definite în perspectiva energetică 2050;

12. reamintește că o politică și un cadru 
normativ clare, coerente și consecvente 
sunt esențiale pentru stimularea, într-un 
mod rentabil și durabil, a investițiilor 
necesare în tehnologiile „fără regrete” 
definite în perspectiva energetică 2050; 
menționează dovezile bazate pe studii ale 
Fraunhofer ISI potrivit cărora utilizarea 
întregului potențial al Europei de 
economisire a energiei în mod rentabil 
(40 %) va asigura reduceri ale emisiilor 
de gaze cu efect de seră de cel puțin 50 % 
până în 2030 și va crește cota de energii 
din surse regenerabile în mixul energetic 
până la 35 %;

Or. en
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Amendamentul 538
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că o politică și un cadru 
normativ clare, coerente și consecvente 
sunt esențiale pentru stimularea, într-un 
mod rentabil și durabil, a investițiilor 
necesare în tehnologiile „fără regrete” 
definite în perspectiva energetică 2050;

12. reamintește că o politică și un cadru 
normativ clare, coerente și consecvente 
sunt esențiale pentru stimularea, într-un 
mod rentabil și durabil, a investițiilor 
necesare în tehnologiile „fără regrete” 
definite în perspectiva energetică 2050; 
menționează dovezile potrivit cărora 
utilizarea potențialului UE de 
economisire a energiei în mod rentabil în 
procent de 40 % va asigura reduceri ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră de cel 
puțin 50 % până în 2030 și va crește cota 
de energii din surse regenerabile în mixul 
energetic până la 35 %;

Or. en

Amendamentul 539
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că o politică și un cadru 
normativ clare, coerente și consecvente 
sunt esențiale pentru stimularea, într-un 
mod rentabil și durabil, a investițiilor 
necesare în tehnologiile „fără regrete” 
definite în perspectiva energetică 2050;

12. reamintește că o politică și un cadru 
normativ clare, coerente și consecvente, 
bazate pe o abordare holistică, au o 
importanță majoră pentru stimularea, într-
un mod rentabil și durabil, a investițiilor 
necesare în opțiunile „fără regrete”, astfel 
cum sunt definite în perspectiva energetică 
2050;

Or. en
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Amendamentul 540
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că o politică și un cadru 
normativ clare, coerente și consecvente 
sunt esențiale pentru stimularea, într-un 
mod rentabil și durabil, a investițiilor 
necesare în tehnologiile „fără regrete” 
definite în perspectiva energetică 2050;

12. reamintește că o politică și un cadru 
normativ clare, coerente și consecvente 
sunt esențiale pentru stimularea, într-un 
mod rentabil și durabil, a investițiilor 
necesare în opțiunile „fără regrete” (surse 
de energie regenerabile, eficiență, rețele 
energetice inteligente) definite în 
perspectiva energetică 2050; constată că 
inconsecvența dintre obiectivele noastre 
pentru anul 2020 a contribuit la un preț
actual scăzut al carbonului și la o atenție 
mult prea redusă acordată măsurilor de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 541
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că o politică și un cadru 
normativ clare, coerente și consecvente 
sunt esențiale pentru stimularea, într-un 
mod rentabil și durabil, a investițiilor 
necesare în tehnologiile „fără regrete” 
definite în perspectiva energetică 2050;

12. reamintește că o politică și un cadru 
normativ clare, coerente și consecvente, 
bazate pe trei obiective principale 
obligatorii sunt esențiale pentru stimularea, 
într-un mod rentabil și durabil, a 
investițiilor necesare în opțiunile „fără 
regrete” (eficiența energetică, surse de 
energie regenerabile și rețele energetice 
inteligente) definite în perspectiva 
energetică 2050;

Or. en
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Amendamentul 542
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că, având în vedere 
investițiile ecologice pe termen lung, este 
esențial ca industria să se bucure de 
certitudine în materie de reglementare pe 
termen mediu și lung și solicită, în 
această privință, obiective ambițioase și 
obligatorii pentru emisiile de gaze cu efect 
de seră, energia din surse regenerabile și 
eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 543
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că un cadru politic și de 
reglementare coerent nu ar trebui să 
elimine stimulentele pentru trecerea de la 
generarea de energie prin ardere intensă 
de cărbune la cea bazată pe gazele
naturale;

Or. en

Amendamentul 544
Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că CSC se adaugă 
la dezvoltarea surselor de energie 
regenerabile în cadrul tranziției la o 
economie cu emisii scăzute de carbon; 
constată faptul că Comisia a recunoscut 
rolul pe care CSC îl joacă atât în cadrul 
Foii de parcurs pentru o economie cu 
emisii reduse de dioxid de carbon până în 
2050, cât și în Perspectiva energetică 
2050; solicită Comisiei și statelor membre 
să includă în mod explicit CSC în cadrul 
pentru 2030 pentru politici în domeniul 
climei și al energiei;

Or. en

Amendamentul 545
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că cea mai coerentă 
abordare post-2020 este cea în care se 
stabilește un obiectiv privind GES la 
nivelul UE pentru anul 2030, ținându-se 
totodată seama de reducerile de emisii 
care rezultă din respectarea obiectivelor 
UE pentru 2030 privind eficiența 
energetică și energia din surse 
regenerabile; constată că o așa-numită 
„abordare bazată pe un pachet” de 
obiective privind eficiența energetică, 
energia din surse regenerabile și GES, 
definită în conformitate cu potențialul 
rentabil existent, ar permite UE să își 
îndeplinească obiectivele de 
competitivitate, securitate energetică și 
decarbonizare cu un preț al CO2 mai 
redus și o sarcină mai puțin 
împovărătoare pentru industrie, decât un 
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obiectiv care vizează numai GES;

Or. en

Amendamentul 546
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. constată că un pachet care acoperă 
obiectivele de eficiență energetică și 
energie din surse regenerabile ar permite 
îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare 
ale UE, cu un preț al CO2 mai mic, 
reducând, astfel, sarcina asupra industriei 
emitente de CO2 și permițându-i acesteia 
să stabilească relații cu noi clienți;

Or. en

Amendamentul 547
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei să analizeze modul 
în care poate fi facilitată utilizarea, de 
către statele membre, a taxelor aferente 
energiei și mediului pentru a reduce 
emisiile de GES în sectoarele care nu fac 
obiectul schemei ETS, într-un mod 
eficient din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. en
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Amendamentul 548
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. ia act de faptul că Uniunea a propus 
o procedură internațională de revizuire 
pentru a evalua angajamentele 
preliminare înainte de încheierea 
acordului din 2015 privind schimbările 
climatice; prin urmare, invită Consiliul să 
aprobe o procedură de revizuire cu un 
calendar clar pentru a se asigura că 
obiectivul Uniunii de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră (GES) și alte 
obiective conexe sunt revizuite și 
îmbunătățite, după caz;

Or. en

Amendamentul 549
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază necesitatea unei analize 
cuprinzătoare a instrumentelor și a 
obiectivelor, precum și a coerenței 
acestora, pentru a asigura funcționarea 
pieței interne; subliniază că obiectivul 
privind GES trebuie să fie suficient de 
ambițios pentru a oferi stimulente 
suplimentare față de cele realizate prin 
obiectivele privind eficiența energetică și 
energia din surse regenerabile, precum și 
să fie în conformitate cu nivelurile de 
reducere considerate necesare din punct 
de vedere științific pentru a evita 
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schimbările climatice periculoase;

Or. en

Amendamentul 550
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice 
și cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de capacitatea 
fiecărui stat membru;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 551
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice 
și cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de capacitatea 
fiecărui stat membru;

eliminat

Or. en

Amendamentul 552
Konrad Szymański, Herbert Reul
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice și 
cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de capacitatea 
fiecărui stat membru;

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice și 
cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, evitând-se problemele 
întâmpinate până în prezent cu privire la 
abordarea celor trei obiective-țintă, ținând 
seama, de asemenea, nu numai de PIB-
urile naționale, ci și de capacitatea fiecărui 
stat membru;

Or. en

Amendamentul 553
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice și 
cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de capacitatea 
fiecărui stat membru;

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice și 
cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de capacitatea 
fiecărui stat membru; invită Comisia să 
limiteze, începând de astăzi, expansiunea 
legislativă și să pună capăt duplicării 
obiectivelor de mediu și energetice, uneori 
contradictorii în privința efectelor lor, 
prin inițierea unui proces de sinteză și 
raționalizare a normelor existente, în 
sprijinul competitivității și al ocupării 
forței de muncă în Europa, în cadrul 
programului său REFIT;

Or. fr
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Amendamentul 554
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice și 
cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de capacitatea 
fiecărui stat membru;

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice și 
cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de capacitatea 
fiecărui stat membru; reamintește că 
îmbunătățirile privind eficiența energetică 
în domenii precum construcțiile și 
transportul conduc la economii 
semnificative de GES în sectoarele care 
nu fac obiectul sistemului ETS; prin 
urmare, aceste îmbunătățiri pot diminua, 
în cazul unui obiectiv general în materie 
de GES al întregii UE, povara reducerii 
emisiilor impuse prin intermediul ETS al
UE, reducând astfel costurile de 
decarbonizare în sectoarele industriale 
mari consumatoare de energie;

Or. en

Amendamentul 555
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice și 
cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de capacitatea 
fiecărui stat membru;

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice și 
cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de capacitatea 
potențială a fiecărui stat membru;
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Or. en

Amendamentul 556
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice și 
cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de capacitatea
fiecărui stat membru;

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice și 
cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de potențialul 
fiecărui stat membru;

Or. en

Amendamentul 557
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice și 
cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de capacitatea 
fiecărui stat membru;

13. solicită Comisiei să stabilească și să 
analizeze interacțiunea dintre obiectivele 
climatice și cele energetice pentru a atinge 
cele mai eficiente politici la nivelul UE, 
ținând seama nu numai de PIB-urile 
naționale, ci și de capacitatea fiecărui stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 558
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice și 
cele energetice pentru ca politicile 
elaborate la nivelul UE să fie cât se poate 
de eficiente, ținând seama nu numai de 
PIB-urile naționale, ci și de capacitatea
fiecărui stat membru;

13. solicită Comisiei să analizeze 
interacțiunea dintre obiectivele climatice, 
cele legate de energia din surse 
regenerabile și cele legate de eficiența 
energetică, pentru ca politicile elaborate la 
nivelul UE să fie cât se poate de eficiente, 
ținând seama nu numai de PIB-urile 
naționale, ci și de potențialul fiecărui stat 
membru de a aplica reduceri ale emisiilor, 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 559
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. îndeamnă statele membre să înceapă 
imediat eliminarea treptată, la nivelul 
Uniunii și al statelor membre, a 
subvențiilor care dăunează direct sau 
indirect mediului înconjurător și să 
prezinte, în cadrul programelor naționale 
de reformă, rapoarte privind progresele 
înregistrate; invită Comisia să îndrume și 
să monitorizeze procesul, printre altele, în 
cadrul semestrului european; 

Or. en

Amendamentul 560
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. menționează faptul că discutarea 
obiectivelor pentru anul 2030 ar trebui să 
se bazeze pe o analiză economică solidă a 
impactului lor potențial în funcție de țară 
și de sector; solicită Comisiei să publice 
toate datele și analizele disponibile pe 
acest subiect pentru a determina dacă s-ar 
crea astfel sarcini inegale pentru statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 561
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că, pentru a se asigura 
consecvența necesară a politicilor în 
domeniul climei și al energiei, orice 
obiectiv pentru anul 2030, precum și 
dezvoltarea pieței unice europene pentru 
energia electrică, trebuie să vizeze crearea 
unui sistem energetic optim; este necesar 
un mecanism de piață care să 
recompenseze acele capacități care permit 
integrarea eficientă a surselor 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 562
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Comisiei să consolideze 
eficiența și rentabilitatea privind 
abordarea celor trei obiective-țintă prin 
intermediul unor politici coordonate și 
coerente care să beneficieze în mod real 
de interacțiunile existente între aceste 
obiective;

Or. en

Amendamentul 563
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. în vederea creării unor condiții egale 
de concurență pentru diversele tipuri de 
producție a energiei, invită statele 
membre și UE să demareze imediat 
eliminarea treptată a subvențiilor directe 
și indirecte pentru combustibilii fosili și 
energia nucleară, aceste surse de energie 
fiind nocive asupra mediului 
înconjurător;

Or. en

Amendamentul 564
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
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îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu;

îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu și în protejarea 
intereselor consumatorilor și părților 
interesate de la nivel european;

Or. bg

Amendamentul 565
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu;

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu și în calitate de motor 
pentru implementarea unei abordări mai 
convergente cu privire la politica SRE;

Or. en

Amendamentul 566
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu;

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eforturile în materie de 
cercetare, dezvoltare și inovare (cum ar fi 
Oficiul franco-german, recent creat) și, 
totodată, eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 567
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu;

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului fiecăruia dintre 
statele membre în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 568
Niki Tzavela
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu;

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; regretă că, până 
în prezent, nu au fost utilizate 
mecanismele de cooperare introduse de 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile;
indică, în acest context, faptul că Comisia 
are de jucat un rol important în 
coordonarea, sprijinirea financiară și 
pregătirea unor analize adecvate ale 
surselor regenerabile de energie și ale 
potențialului statelor membre în acest 
domeniu; ia act de constatările Comisiei, 
potrivit cărora o mai bună utilizare a 
posibilităților de cooperare existente ar 
putea aduce beneficii considerabile, 
precum stimularea comerțului;

Or. en

Amendamentul 569
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; de asemenea, ar 
trebui să existe o intensificare a utilizării 
mecanismelor de cooperare existente 
pentru sursele regenerabile de energie; 
subliniază că stabilirea unui obiectiv 
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energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu;

obligatoriu la nivelul UE pentru anul 
2030 privind ponderea energiilor 
regenerabile în consumul final de energie 
va conduce la o mai mare participare a 
statelor membre ale UE la mecanismele 
de cooperare; indică, în acest context, 
faptul că Comisia are de jucat un rol 
important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu; subliniază că schimbul 
de cele mai bune practici între statele 
membre ale UE în acest sens s-ar putea 
dovedi pozitiv;

Or. de

Amendamentul 570
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu;

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu și în intensificarea 
activităților de încurajare a unei 
aproximări continue a sistemelor de 
sprijin; 

Or. de
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Amendamentul 571
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu;

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului fiecărui stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 572
Tadeusz Cymański
Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu;

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
eficientiza extinderea surselor 
neconvenționale de energie; indică, în 
acest context, faptul că Comisia are de 
jucat un rol important în coordonarea, 
sprijinirea financiară și pregătirea unor 
analize adecvate ale surselor 
neconvenționale de energie și ale 
potențialului statelor membre în acest 
domeniu;

Or. pl
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Amendamentul 573
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu;

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; subliniază faptul 
că integrarea regională joacă un rol 
extrem de important în implementarea 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a SRE; indică, în acest context, 
faptul că Comisia are de jucat un rol 
important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului sustenabil al 
acestora pentru statele membre;

Or. en

Amendamentul 574
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
în acest domeniu;

14. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui încurajate să își 
îmbunătățească cooperarea pentru a 
optimiza eficiența extinderii surselor 
regenerabile de energie, în special a 
energiei eoliene offshore; indică, în acest 
context, faptul că Comisia are de jucat un 
rol important în coordonarea, sprijinirea 
financiară și pregătirea unor analize 
adecvate ale surselor regenerabile de 
energie și ale potențialului statelor membre 
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în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 575
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. ia act de faptul că Uniunea 
Europeană trebuie să își îndeplinească 
angajamentul de reducere a emisiilor de 
GES prin intermediul politicilor care să 
prevină dezvoltarea de combustibili fosili 
neconvenționali care produc cantități 
mari de GES, precum nisipul gudronat; 

Or. en

Amendamentul 576
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. recunoaște că, în pofida procesului 
în desfășurare de punere în aplicare a 
proiectelor de interes comun pentru 
infrastructurile energetice, capacitatea de 
interconectare transfrontalieră inferioară 
obiectivului stabilit în cadrul Consiliului 
European de la Barcelona din 2002 
constituie un obstacol în calea integrării 
surselor regenerabile de energie și pentru 
piața internă a energiei, fiind, totodată, o 
cauză a ineficienței sistemului energetic și 
a prețurilor crescute la energia electrică; 
consideră că unul dintre obiectivele-cheie 
ale politicii energetice a UE este de a 
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stimula costurile competitive ale energiei 
pentru economie și cetățeni, și, prin 
urmare, invită Comisia să stabilească 
obiective obligatorii pentru capacitatea de 
transmisie transfrontalieră minimă și un 
calendar clar pentru dezvoltarea acesteia;

Or. en

Amendamentul 577
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. constată importanța pe care o au 
stimularea cooperativelor locale privind 
energia din surse regenerabile și 
inițiativele de tranziție colectivă la
creșterea participării cetățenilor, 
îmbunătățirea accesibilității energiei din 
surse regenerabile și generarea de 
investiții financiare;

Or. en

Amendamentul 578
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, 
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 

eliminat
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regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

Or. en

Amendamentul 579
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare a surselor 
regenerabile de energie durabile, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

Or. bg

Amendamentul 580
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie constante, precum 
energia hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

Or. fr
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Amendamentul 581
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor de energie, ținând seama de 
impactul asupra mediului, de aspectele 
legate de dependența de materii prime și de 
ciclul de viață și, mai ales, a posibilităților 
de sprijinire a surselor regenerabile de 
energie, precum energia hidraulică, 
biomasa sau energia geotermică;

Or. en

Amendamentul 582
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică; subliniază că, dacă se va 
utiliza mai mult biomasa energetică, 
trebuie să fie elaborate criterii de 
durabilitate pentru biomasa solidă și 
gazoasă;
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Or. de

Amendamentul 583
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sustenabilă sau 
energia geotermică;

Or. en

Amendamentul 584
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului (de 
exemplu, de impactul vizual al parcurilor 
eoliene, al emisiei fonice sau al scoaterii 
din funcțiune a panourilor fotovoltaice), 
de aspectele legate de dependența de 
materii prime necesare construcției de 
echipamente SRE, care sunt limitate în 
Europa și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
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hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

Or. en

Amendamentul 585
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă și 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a surselor regenerabile de 
energie, ținând seama de impactul asupra 
mediului, de costurile totale ale sistemelor, 
de aspectele legate de dependența de 
materii prime și de ciclul de viață și, mai 
ales, a posibilităților de sprijinire a surselor
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică, evitând subvențiile pe termen 
lung care pot provoca denaturări ale 
pieței;

Or. en

Amendamentul 586
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă și 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a surselor regenerabile de 
energie, ținând seama de impactul asupra 
mediului, de aspectele legate de 
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posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

dependența de materii prime și de ciclul de 
viață și, mai ales, a posibilităților de 
sprijinire a surselor regenerabile de 
energie, precum energia hidraulică, 
biomasa sau energia geotermică;

Or. en

Amendamentul 587
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă și 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a surselor regenerabile de 
energie, ținând seama de impactul asupra 
mediului, de costurile totale ale sistemelor, 
de aspectele legate de dependența de 
materii prime și de ciclul de viață și, mai 
ales, a posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică, evitând totodată subvențiile pe 
termen lung care pot provoca denaturări 
ale pieței;

Or. en

Amendamentul 588
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 

15. subliniază necesitatea de a analiza în 
mod continuu modul de dezvoltare 
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surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

durabilă a surselor regenerabile de energie, 
ținând seama de impactul asupra mediului, 
de dependența de materii prime și de
utilizarea eficientă a resurselor acestora și 
de aspectele legate de ciclul de viață;

Or. en

Amendamentul 589
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă și 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a surselor regenerabile de 
energie și, mai ales, a posibilităților de 
sprijinire a surselor regenerabile de 
energie, precum energia hidraulică, 
biomasa sau energia geotermică;

Or. en

Amendamentul 590
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
modului în care sursele stabile de energie 
regenerabilă, precum hidroenergia, în 
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seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

special instalațiile de acumulare prin 
pompare, sau energia geotermică pot 
complementa sursele regenerabile de 
energie flexibile în vederea optimizării
funcționării pieței interne a energiei;

Or. en

Amendamentul 591
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă și 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a surselor regenerabile de 
energie, ținând seama de impactul asupra 
mediului, de costurile totale ale sistemelor, 
de aspectele legate de dependența de 
materii prime și de ciclul de viață și, mai 
ales, a posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie dispecerizabile, 
precum energia hidraulică, biomasa sau 
energia geotermică;

Or. en

Amendamentul 592
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 

15. invită Comisia să prezinte o analiză a 
posibilităților de dezvoltare durabilă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
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seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de ciclul de viață și, mai ales, a 
posibilităților de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
hidraulică, biomasa sau energia 
geotermică;

seama de impactul asupra mediului, de 
aspectele legate de dependența de materii 
prime și de posibilitatea unei penurii de 
astfel de materii, precum și de ciclul de 
viață și, mai ales, a posibilităților de 
sprijinire a surselor regenerabile de 
energie, precum energia hidraulică, 
biomasa sau energia geotermică; în acest 
sens, solicită acțiunea coordonată cu alți 
lideri tehnologici (de exemplu SUA și 
Japonia) pentru a face față provocărilor 
emergente precum lipsa materiilor prime, 
îndeosebi a pământurilor rare, care 
afectează dezvoltarea tehnologiilor de 
energie regenerabilă, stocarea energiei și 
aplicațiile avansate ale energiei;

Or. en

Amendamentul 593
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța includerii 
criteriilor ILUC în cadrul evaluării 
intensității emisiilor de carbon ale 
combustibililor proveniți din biomasă; 
subliniază că legislația UE în materie de 
biocombustibili nu trebuie să afecteze 
negativ producția de alimente și 
biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 594
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază rolul termoficării în 
utilizarea resurselor regenerabile stabile 
și disponibile la nivel local, cum ar fi 
biomasa (lemn, deșeuri sau coproduse 
industriale) și energia geotermică.

Or. fr

Amendamentul 595
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită cu tărie Comisiei și statelor 
membre să integreze într-o măsură cât mai 
mare agenda privind utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul tuturor celorlalte 
politici;

16. solicită cu tărie Comisiei și statelor 
membre să integreze într-o măsură cât mai 
mare agendele privind politica industrială 
și utilizarea eficientă a resurselor în cadrul 
tuturor celorlalte politici;

Or. en

Amendamentul 596
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită cu tărie Comisiei și statelor 
membre să integreze într-o măsură cât 
mai mare agenda privind utilizarea 
eficientă a resurselor în cadrul tuturor 
celorlalte politici;

16. subliniază rolul important al eficienței 
resurselor în realizarea obiectivelor UE 
privind clima și energia; solicită cu tărie 
Comisiei și statelor membre să integreze 
obiectivele legate de utilizarea eficientă a 
resurselor în alte domenii esențiale și să 
facă schimb de cele mai bune practici;

Or. en
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Amendamentul 597
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită cu tărie Comisiei și statelor 
membre să integreze într-o măsură cât 
mai mare agenda privind utilizarea 
eficientă a resurselor în cadrul tuturor 
celorlalte politici;

16. solicită cu tărie Comisiei și statelor 
membre să integreze cât mai eficient 
posibil agenda privind utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul tuturor celorlalte 
politici;

Or. en

Amendamentul 598
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită cu tărie Comisiei și statelor 
membre să integreze într-o măsură cât mai 
mare agenda privind utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul tuturor celorlalte 
politici;

16. solicită cu tărie Comisiei și statelor 
membre să integreze într-o măsură cât mai 
mare agenda privind utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul tuturor celorlalte 
politici și să elimine subvențiile care 
conduc la o utilizare ineficientă a 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 599
Adam Gierek
Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită producătorii de energie 
electrică să își reducă consumul excesiv 
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de energie electrică pentru nevoile proprii 
cu centrale electrice, și anume în timpul 
procesului de generare de energie pentru 
destinatari externi;

Or. pl

Amendamentul 600
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. îndeamnă Comisia și statele membre 
să integreze pe cât posibil competitivitatea 
industrială a Europei în toate celelalte 
domenii de politică;

Or. de

Amendamentul 601
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reamintește că transpunerea și 
punerea în aplicare în timp util a actelor 
legislative ale UE, în special în sectorul 
energetic și în cel ecologic, constituie o 
obligație și o necesitate pentru evitarea 
fragmentării pieței;

Or. en

Amendamentul 602
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. constată că nu există cerințe 
obligatorii privind sustenabilitatea 
referitoare la utilizarea biomasei solide și 
a biogazului care ar putea conduce la o 
utilizare ineficientă a biomasei care să 
submineze obiectivele pentru o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor; îndeamnă Comisia să prezinte 
o propunere de criterii de sustenabilitate 
obligatorii care să abordeze inexactitatea 
ipotezei privind neutralitatea carbonului 
pentru toate sursele de biomasă care 
conduce la o potențială utilizare foarte 
ineficientă a resurselor de biomasă și la 
un impact climatic negativ asupra 
atmosferei;

Or. en

Amendamentul 603
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. recunoaște importanța nivelurilor 
locale și regionale în domeniul 
problemelor climatice și legate de energie; 
recomandă Comisiei să susțină și să 
încurajeze nivelurile locale și regionale 
din statele membre, în special prin 
intermediul dezvoltării specifice a 
programelor de finanțare în domeniile 
climei și energiei;

Or. en

Amendamentul 604
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
economiilor de energie în UE;

eliminat

[Acest amendament a fost mutat la punctul 
6a (nou).]

Or. en

Amendamentul 605
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
economiilor de energie în UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 606
Anna Rosbach

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
economiilor de energie în UE;

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
economiilor de energie în UE și progresul 
privind aplicarea politicilor de achiziții 
publice „ecologice” în statele membre;

Or. en
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Amendamentul 607
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
economiilor de energie în UE;

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
economiilor de energie în UE și să permită 
creșterea angajamentelor UE privind 
GES în conformitate cu noile concluzii 
pentru a evita un obiectiv unic de 
reducere a GES pentru 2030 care ar 
împiedica valorificarea de către UE a 
tuturor beneficiilor economice, sociale și 
de mediu semnificative rezultate în urma 
acțiunilor ambițioase în materie de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 608
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
economiilor de energie în UE;

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
economiilor de energie în UE; insistă ca 
Comisia să nu adopte o abordare bazată 
numai pe GES în cadrul comunicării sale
viitoare cu privire la faptul că pachetul 
pentru 2030 în domeniul energiei și al 
climei nu ia în considerare potențialul de 
rentabilitate al eficienței energetice și nu 
poate debloca barierele non-economice în 
vederea realizării eficienței energetice; 
subliniază că un obiectiv unic pentru 
reducerea emisiilor de GES pentru 2030 
nu va facilita valorificarea de către UE a 
beneficiilor economice, sociale și de 
mediu semnificative care ar rezulta în 
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urma acțiunilor ambițioase în materia 
eficienței energetice și a surselor
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 609
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
economiilor de energie în UE;

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
eficienței energetice în UE;

Or. en

Amendamentul 610
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
economiilor de energie în UE;

17. solicită Comisiei să evalueze la timp 
evoluția economiilor de energie în UE în 
privința aplicării Directivei 2012/27/UE 
privind eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 611
Francisco Sosa Wagner
Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 17. solicită Comisiei să evalueze evoluția 
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economiilor de energie în UE; economiilor de energie în UE în raport cu 
punerea în aplicare a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică;

Or. es

Amendamentul 612
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită Comisiei să elaboreze un 
studiu comparativ de analiză și evaluare a 
progreselor înregistrate de Uniunea 
Europeană în domeniul eficienței 
energetice în comparație cu alte 
continente și cu alți concurenți principali; 
de asemenea, acest studiu ar trebui să 
investigheze și exploreze obiectivele și 
abordările stabilite de celelalte 
țări/continente;

Or. en

Amendamentul 613
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. ia act de faptul că obiectivele 
indicative privind eficiența la nivel 
național publicate în 2013 în cadrul 
Directivei UE din 2012 privind eficiența 
energetică indică în mod clar că aceste 
obiective nu ating împreună nivelul 
convenit de ambiție de 20 %; recomandă 
insistent Comisiei să propună cât mai 
rapid politici și măsuri noi, inclusiv un 
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obiectiv obligatoriu de eficiență 
energetică pentru 2020, și să integreze un 
obiectiv obligatoriu de eficiență 
energetică în comunicarea următoare 
pentru 2030, în vederea asigurării 
coerenței dintre obiective;

Or. en

Amendamentul 614
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. ia act de faptul că, în cadrul actual al 
UE în materie de energie și climă, nu se 
reflectă diferențele de utilizare a energiei 
dintre orașe și zonele rurale neconectate 
la rețele; constată că anumite provocări
energetice sunt mai acute în zonele rurale 
(eficiența energetică redusă, măsura în 
care locuitorii își permit să se conecteze la 
rețelele de energie, amprenta de carbon 
ridicată a combustibililor solizi și lichizi 
necesari încălzirii);

Or. en

Amendamentul 615
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază importanța inițiativelor 
locale și regionale în materie de climă și 
energie, întrucât acestea pot contribui în 
mod semnificativ la eforturile naționale 
de reducere și la dezvoltarea în 
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continuare a producerii descentralizate de 
energie; încurajează Comisia și statele 
membre să elimine orice obstacole care 
împiedică autoritățile locale și regionale 
în demersurile lor de a respecta 
obiectivele UE în materie de climă și 
energie, precum și să se asigure de 
existența unui cadru financiar 
corespunzător în acest sens;

Or. en

Amendamentul 616
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei și statelor membre 
să analizeze potențialul surselor 
regenerabile de energie din sectorul 
încălzirii și răcirii și să examineze 
posibilitatea unor sinergii între utilizarea 
sporită a surselor regenerabile de energie, 
pe de o parte, și punerea în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
Directivei privind performanța energetică 
a clădirilor, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 617
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei să elaboreze o 
strategie privind energia în zonele rurale 
ca parte a cadrului pentru 2030 privind 
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clima și energia, pentru a analiza o serie 
dintre provocările specifice cu care se 
confruntă consumatorii din afara 
rețelelor de energie și pentru a elabora o 
serie de recomandări politice pentru 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 618
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei și statelor membre 
să evalueze potențialul neexploatat al 
surselor regenerabile de energie în 
sectorul încălzirii și al răcirii, precum și 
interdependențele și oportunitățile care 
derivă din utilizarea sporită a surselor 
regenerabile de energie, pe de o parte, și 
punerea în aplicare a Directivei privind 
eficiența energetică și a Directivei privind 
performanța energetică a clădirilor, pe de 
altă parte;

Or. en

Amendamentul 619
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. solicită Comisiei Europene să 
dezvolte, ca parte a cadrului pentru 2030 
privind clima și energia, o strategie 
privind energia în zonele rurale, pentru a 
evalua o serie dintre problemele specifice 
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cu care se confruntă consumatorii din 
afara rețelei de energie și pentru a furniza 
un set de recomandări pentru statele 
membre;

Or. en


