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Amendamentul 620
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Securitatea energetică Securitatea energetică și piața internă a 
energiei

Or. en

Amendamentul 621
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe sustenabilitatea mediului prin 
intermediul unor măsuri precum 
diversificarea căilor de aprovizionare, a 
furnizorilor și a surselor și prin 
îmbunătățirea utilizării SRE, profitând de 
avantajele economiilor de energie și 
dezvoltând o infrastructură inteligentă;

Or. en

Amendamentul 622
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe sustenabilitatea mediului prin 
intermediul unor măsuri precum 
diversificarea căilor de aprovizionare, a 
furnizorilor și a surselor, prin explorarea și 
exploatarea resurselor locale și prin 
îmbunătățirea utilizării SRE;

Or. en

Amendamentul 623
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

19. evidențiază că securitatea 
aprovizionării cu energie este o condiție 
prealabilă importantă pentru cetățenii și 
întreprinderile europene; subliniază 
importanța unei strategii energetice bazate 
pe consolidarea securității energetice și a 
competitivității economice și industriale în 
UE, pe crearea de locuri de muncă, pe
aspectele sociale și pe sustenabilitatea
mediului prin intermediul unor măsuri 
precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

Or. en

Amendamentul 624
Bernd Lange



AM\1009827RO.doc 5/87 PE523.089v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice pentru toți cetățenii 
europeni la prețuri accesibile ale energiei 
și a competitivității economice și 
industriale în UE, pe crearea de locuri de 
muncă de calitate, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

Or. de

Amendamentul 625
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a dezvoltării
economice și industriale în UE, pe 
reziliența la șocurile energetice de la nivel 
mondial, pe crearea de locuri de muncă, pe 
aspectele sociale și pe sustenabilitatea
mediului prin intermediul unor măsuri 
precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor,
prin îmbunătățirea utilizării SRE și prin 
implementarea potențialului UE de 
conservare a energiei;

Or. en
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Amendamentul 626
Konrad Szymański, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe sustenabilitatea mediului prin 
intermediul unor măsuri precum 
diversificarea căilor de aprovizionare, a 
furnizorilor și a surselor și prin utilizarea 
resurselor proprii (inclusiv o utilizare 
îmbunătățită a SRE);

Or. en

Amendamentul 627
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe sustenabilitatea mediului prin 
intermediul unor măsuri precum 
diversificarea căilor de aprovizionare, a 
furnizorilor și a surselor și prin 
îmbunătățirea utilizării SRE și a 
economiilor de energie eficiente din 
punctul de vedere al costurilor printr-o 
eficiență energetică eficientă;

Or. en
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Amendamentul 628
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor 
de aprovizionare, a furnizorilor și a 
surselor și prin îmbunătățirea utilizării 
SRE;

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice, pe sustenabilitatea 
mediului, pe competitivitatea economică și 
industrială, pe reziliența la șocurile 
energetice de la nivel mondial, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale
din UE prin intermediul a diferite politici 
și măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea implementării 
potențialului UE de conservare a energiei, 
a utilizării SRE și a infrastructurii 
energetice inteligente;

Or. en

Amendamentul 629
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe sustenabilitatea mediului prin 
intermediul unor măsuri precum 
diversificarea căilor de aprovizionare, a 
furnizorilor și a surselor și prin 
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prin îmbunătățirea utilizării SRE; îmbunătățirea utilizării SRE, alături de 
îmbunătățirea capacității de bază stabile 
și dispecerizabile;

Or. en

Amendamentul 630
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe sustenabilitatea mediului prin 
intermediul unor măsuri precum creșterea 
eficienței energetice și a economiilor de 
energie, diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor, 
crearea unei piețe europene a energiei cu 
adevărat interconectate și prin 
îmbunătățirea utilizării SRE;

Or. en

Amendamentul 631
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe sustenabilitatea mediului prin 
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unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

intermediul unor măsuri precum 
diversificarea căilor de aprovizionare, a 
furnizorilor și a surselor și prin 
îmbunătățirea utilizării SRE și a serviciilor 
și tehnicilor eficiente din punct de vedere 
energetic atât pe latura ofertei, cât și pe 
cea a cererii;

Or. en

Amendamentul 632
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe sustenabilitatea mediului prin 
intermediul unor măsuri precum 
diversificarea căilor de aprovizionare, a 
furnizorilor și a surselor și prin utilizarea
SRE;

Or. en

Amendamentul 633
Francisco Sosa Wagner
Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
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unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

unor măsuri precum realizarea deplină a 
economiilor de energie disponibile,
diversificarea căilor de aprovizionare, a 
furnizorilor și a surselor și prin 
îmbunătățirea utilizării SRE;

Or. es

Amendamentul 634
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

19. subliniază importanța unui cadru 
pentru 2030 pentru politici în domeniul 
climei și al energiei bazat pe consolidarea 
securității energetice și a competitivității 
economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe sustenabilitatea mediului prin 
intermediul unor măsuri precum 
îmbunătățirea utilizării SRE, investițiile 
substanțiale în domeniul eficienței 
energetice și diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor;

Or. en

Amendamentul 635
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe consolidarea
securității energetice și a competitivității 

19. subliniază importanța unei strategii 
energetice bazate pe creșterea securității 
energetice a UE, pe competitivitatea 



AM\1009827RO.doc 11/87 PE523.089v01-00

RO

economice și industriale în UE, pe crearea 
de locuri de muncă, pe aspectele sociale și 
pe durabilitatea mediului prin intermediul 
unor măsuri precum diversificarea căilor 
de aprovizionare, a furnizorilor și a 
surselor și prin îmbunătățirea utilizării
SRE;

economică și industrială, pe crearea de 
locuri de muncă, pe aspectele sociale și pe 
sustenabilitatea mediului prin măsuri 
precum diversificarea căilor de 
aprovizionare, a furnizorilor și a surselor, 
prin promovarea eficienței energetice și 
prin îmbunătățirea utilizării SRE;

Or. en

Amendamentul 636
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE și eventuala 
sa independență, realizate în primul rând 
prin promovarea eficienței energetice, a 
economiilor de energie și a energiei din 
surse regenerabile, care, împreună cu alte 
surse alternative de energie, vor reduce 
dependența față de importuri; constată 
interesul în creștere privind explorarea 
zăcămintelor de petrol și de gaze din 
Marea Mediterană și din Marea Neagră; 
consideră că, în contextul politicii UE 
privind forajul petrolier și gazier marin, 
ar trebui să se pună accentul pe 
prevenirea eventualelor pericole și pe 
conturarea zonelor economice exclusive 
pentru statele membre în cauză și pentru 
țările terțe relevante în conformitate cu 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării la care toate statele 
membre și UE ca atare sunt semnatare;

Or. en

Amendamentul 637
Bernd Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. constată că infrastructura rețelelor, 
gestionarea rețelelor și normele de pe 
piață sunt adaptate în prezent nevoilor 
centralelor pe bază de combustibili fosili 
și ale centralelor nucleare, existând astfel 
un dezavantaj competitiv pentru 
tehnologiile mai noi, cum ar fi sursele 
regenerabile de energie; solicită ca 
sistemul de aprovizionare cu energie să 
fie mai flexibil și adaptat la proporția în 
creștere a energiei din surse regenerabile 
în vederea asigurării eficienței maxime 
din punctul de vedere al costurilor și a 
securității aprovizionării cu energie;

Or. de

Amendamentul 638
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. salută adoptarea recentă a 
Regulamentului (UE) nr. 347/2013 
privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
care facilitează construirea 
infrastructurilor transfrontaliere de 
transport al energiei în întreaga UE prin 
sprijin financiar și legat de reglementare 
prin stimulente, proceduri de autorizare 
mai rapide și transparente, norme 
transfrontaliere de alocare a costurilor și 
o optimizare a mobilizării de către 
Uniunea Europeană a fondurilor publice 
și private;

Or. en
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Amendamentul 639
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că securitatea 
aprovizionării este deosebit de precară 
atunci când importurile provin din puține 
țări diferite; evidențiază faptul că o 
diversitate redusă a surselor de energie 
poate crea probleme legate de relațiile 
externe pentru UE, în special atunci când 
importurile depind de regimuri instabile 
din punct de vedere politic sau 
nedemocratice;

Or. en

Amendamentul 640
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. salută adoptarea Regulamentului de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei, care are o importanță deosebită 
pentru acoperirea investițiilor masive în 
infrastructurile energetice europene 
necesare pentru finalizarea pieței unice; 
evidențiază faptul că acest nou mecanism 
de finanțare va maximiza utilizarea 
instrumentelor financiare și va crea un 
efect de levier, utilizând fondurile publice 
în cel mai eficient mod, atrăgând în 
același timp investițiile private;

Or. en
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Amendamentul 641
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o prospecție, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

eliminat

Or. en

Amendamentul 642
Catherine Trautmann
Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o prospecție, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre își pot alege mixul de 
energie național și pot profita de toate 
resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o explorare, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile ale acestor 
resurse;

Or. fr

Amendamentul 643
Kathleen Van Brempt
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o prospecție, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele de energie durabilă;

Or. en

Amendamentul 644
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o prospecție, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

20. recomandă ca, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre să acorde prioritate unor 
politici care să asigure o explorare, o 
extracție și o utilizare sigure și durabile ale
resurselor lor locale de energie, 
respectând normele privind evaluările 
impactului asupra mediului;

Or. pt

Amendamentul 645
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 20. subliniază că UE trebuie să utilizeze la 
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îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o prospecție, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

maximum potențialul tuturor surselor 
regenerabile de energie care se află la 
dispoziția statelor membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 646
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o prospecție, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o explorare, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile ale acestor 
resurse, ținând cont de consecințele 
negative ale fracturării hidraulice asupra 
sănătății publice și a mediului;

Or. en

Amendamentul 647
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să își poată alege 
liber mixul de energie și să profite de toate 
resursele lor locale de energie (inclusiv 
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asigure o prospecție, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

hidrocarburile neconvenționale precum 
gazele de șist), în conformitate cu niște 
politici care să asigure o explorare, o 
extracție, o producție și o utilizare sigure și 
durabile ale acestor resurse și a produselor 
conexe;

Or. en

Amendamentul 648
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o prospecție, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor regenerabile și de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 649
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o prospecție, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile a acestor 

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o explorare, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile ale acestor 
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resurse; resurse, cu condiția să fie compatibile cu 
obiectivele pe termen lung ale Europei în 
privința schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 650
Georgios Koumoutsakos
Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o prospecție, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o explorare, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile ale acestor 
resurse; subliniază, în această privință, 
importanța crescută a prospectării 
zăcămintelor de petrol și de gaze naturale, 
în special din partea de est a Mării 
Mediterane și, prin urmare, a delimitării 
zonelor economice exclusive din această 
regiune în conformitate cu Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării;

Or. el

Amendamentul 651
Inés Ayala Sender
Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o prospecție, o extracție și o 

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o explorare, o extracție și o
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utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

utilizare sigure și durabile ale acestor 
resurse; consideră că pentru a realiza 
acest lucru este necesar ca statele membre 
și UE să elaboreze politici de susținere 
pentru a asigura aprovizionarea cu surse 
de energie locale;

Or. es

Amendamentul 652
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 
statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o prospecție, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării și 
eventuala autonomie, statele membre 
trebuie să poată să profite de toate resursele 
lor locale de energie, în conformitate cu 
niște politici care să asigure o explorare, o 
extracție și o utilizare sigure și durabile ale
acestor resurse; evidențiază, prin urmare, 
importanța explorării zăcămintelor de 
petrol și de gaze din partea de est a Mării 
Mediterane, care ar putea contribui în 
mare măsură la susținerea independenței 
energetice a UE;

Or. en

Amendamentul 653
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, atunci când își 
îmbunătățesc securitatea aprovizionării, 

20. subliniază că îmbunătățirea securității 
aprovizionării este abordată prin 
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statele membre trebuie să poată să profite 
de toate resursele lor locale de energie, în 
conformitate cu niște politici care să 
asigure o prospecție, o extracție și o 
utilizare sigure și durabile a acestor 
resurse;

îmbunătățirea utilizării SRE și a eficienței 
energetice și prin finalizarea pieței interne 
a energiei, care sunt recunoscute ca 
opțiuni „fără regrete”, și că explorarea, 
extracția și utilizarea surselor locale de 
energie trebuie să respecte politici care să 
asigure practici sigure, durabile și 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 654
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. ia act de faptul că, pentru a profita 
de avantajele prezentate de orice resursă 
locală de energie în cazul regiunilor 
transfrontaliere trebuie să se acorde 
atenția și garanțiile necesare cu privire la 
potențialele impacturi negative care ar 
putea apărea pe teritoriul unui stat 
învecinat;

Or. en

Amendamentul 655
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Romana Jordan, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei să realizeze o a treia 
revizuire strategică a politicii energetice și 
să utilizeze datele actualizate ca bază 
pentru viitoare angajamente europene în 
domeniul schimbărilor climatice;
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Or. en

Amendamentul 656
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită Comisia și statele membre, în 
ceea ce privește piața internă a gazelor, să 
revizuiască toate contractele de gaze 
bazate pe mecanisme învechite de stabilire 
a prețurilor, în special pe principiul 
indexării petrolului, care impun prețuri 
ridicate pentru consumatori și îndeamnă 
Comisia să ofere sprijin în ceea ce 
privește analizarea posibilităților de 
renegociere a acestor contracte, nu doar 
în contextul prelungirii lor; subliniază 
nevoia de a dezvolta și de a sprijini toate 
produsele și mecanismele menite să 
consolideze capacitățile de comercializare 
a gazelor pe termen scurt; subliniază că 
măsurile menționate anterior sunt 
esențiale pentru asigurarea unei 
competitivități reale în ceea ce privește 
prețul aprovizionării cu gaze a tuturor 
consumatorilor de pe piața internă a 
gazelor;

Or. en

Amendamentul 657
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. subliniază că dezvoltarea resurselor 
locale va determina apariția de noi centre 
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de comercializare în UE, precum și de noi 
piețe la vedere pentru gaze și energie 
electrică, oferind astfel UE și statelor 
membre o șansă reală de a-și stabili 
propriile prețuri la energie, inclusiv la 
nivel regional și local;

Or. en

Amendamentul 658
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. solicită Comisiei ca, atunci când 
propune acte legislative privind 
fracturarea hidraulică, să includă o 
evaluare obligatorie a impactului asupra 
mediului, atât pentru explorarea, cât și 
pentru extracția gazelor de șist; 
subliniază, în plus, insuficiența volumului 
de date privind substanțele chimice 
utilizate pe parcursul procesului de 
fracturare hidraulică; solicită, prin 
urmare, Comisiei ca, atunci când propune 
astfel de acte legislative, să asigure 
transparența datelor privind aceste 
substanțe chimice în vederea asigurării 
celui mai înalt nivel de sănătate publică și 
de protecție a mediului;

Or. en

Amendamentul 659
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii super-
rețelei europene care conectează nordul, 
sudul, estul și vestul va permite UE să 
profite la maxim de avantajele comparative 
ale fiecărui stat membru și solicită 
acordarea unui sprijin suplimentar în toate 
statele membre producției de energie 
descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente; 
subliniază, prin urmare, că este necesar să 
existe o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, 
precum și modul în care acestea ar putea fi 
utilizate;

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii 
superrețelei europene care conectează 
nordul, sudul, estul și vestul va permite UE 
să profite la maximum de avantajele 
comparative ale fiecărui stat membru și
evidențiază necesitatea construirii de 
interconexiuni energetice între toate 
statele membre; solicită acordarea unui 
sprijin suplimentar în toate statele membre 
producției de energie descentralizate și la 
scară mică, precum și infrastructurilor 
energetice inteligente; subliniază, prin 
urmare, că este necesar să existe o 
coordonare puternică între politicile 
statelor membre, precum și acțiuni 
comune, solidaritate și transparență, având 
în vedere că deciziile naționale în materie 
de politică energetică pot afecta și alte state 
membre; propune să se stabilească dacă 
expertiza și dotările Agenției pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energiei (ACER) ar putea fi 
utilizate pentru îndeplinirea sarcinilor 
menționate anterior, precum și modul în 
care acestea ar putea fi utilizate;

Or. en

Amendamentul 660
Bernd Lange
Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că, în contextul în care UE 21. subliniază că, în contextul în care UE 
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încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii super-
rețelei europene care conectează nordul, 
sudul, estul și vestul va permite UE să 
profite la maxim de avantajele comparative 
ale fiecărui stat membru și solicită 
acordarea unui sprijin suplimentar în toate 
statele membre producției de energie 
descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente; 
subliniază, prin urmare, că este necesar să 
existe o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru
îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, 
precum și modul în care acestea ar putea fi 
utilizate;

încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; subliniază 
că, în acest scop, este necesară extinderea 
infrastructurii energetice la toate 
nivelurile rețelei, extinderea 
infrastructurii informatice, intensificarea 
eforturilor de promovare a cercetării și 
dezvoltării și introducerea rapidă a 
standardizării europene; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii super-
rețelei europene care conectează nordul, 
sudul, estul și vestul va permite UE să 
profite la maximum de avantajele 
comparative ale fiecărui stat membru și 
solicită acordarea unui sprijin suplimentar 
în toate statele membre producției de 
energie descentralizate și la scară mică, cu 
o mai mare implicare din partea 
operatorilor rețelelor de distribuție, 
precum și infrastructurilor energetice 
inteligente; subliniază că, pentru 
extinderea și modernizarea infrastructurii 
energetice, trebuie asigurată o cooperare 
mai bună în rândul operatorilor 
sistemelor de transport și o implicare 
intensivă, transparentă, coordonată și 
timpurile a tuturor părților interesate;
subliniază, prin urmare, că este necesar să 
existe o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, 
precum și modul în care acestea ar putea fi 
utilizate;

Or. de
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Amendamentul 661
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii super-
rețelei europene care conectează nordul, 
sudul, estul și vestul va permite UE să 
profite la maxim de avantajele comparative 
ale fiecărui stat membru și solicită 
acordarea unui sprijin suplimentar în toate 
statele membre producției de energie 
descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente; 
subliniază, prin urmare, că este necesar să 
existe o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, 
precum și modul în care acestea ar putea fi 
utilizate;

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii 
superrețelei europene și a celei de gaze 
naturale care conectează nordul, sudul, 
estul și vestul va permite UE să profite la 
maximum de avantajele comparative ale 
fiecărui stat membru și solicită acordarea 
unui sprijin suplimentar în toate statele 
membre producției de energie 
descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente; 
subliniază, prin urmare, că este necesar să 
existe o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, 
precum și modul în care acestea ar putea fi 
utilizate;

Or. en

Amendamentul 662
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii super-
rețelei europene care conectează nordul, 
sudul, estul și vestul va permite UE să 
profite la maxim de avantajele comparative 
ale fiecărui stat membru și solicită 
acordarea unui sprijin suplimentar în toate 
statele membre producției de energie 
descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente; 
subliniază, prin urmare, că este necesar să 
existe o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, 
precum și modul în care acestea ar putea fi 
utilizate;

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii 
superrețelei europene care conectează 
nordul, sudul, estul și vestul va permite UE 
să profite la maximum de avantajele 
comparative ale fiecărui stat membru și 
solicită acordarea unui sprijin suplimentar, 
într-un mod eficient și durabil, în toate 
statele membre producției de energie 
descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente; 
subliniază, prin urmare, că este necesar să 
existe o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, 
precum și modul în care acestea ar putea fi 
utilizate;

Or. en

Amendamentul 663
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii super-
rețelei europene care conectează nordul, 
sudul, estul și vestul va permite UE să 
profite la maxim de avantajele comparative 
ale fiecărui stat membru și solicită 
acordarea unui sprijin suplimentar în toate 
statele membre producției de energie 
descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente; 
subliniază, prin urmare, că este necesar să 
existe o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, 
precum și modul în care acestea ar putea fi 
utilizate;

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii 
superrețelei europene care conectează 
nordul, sudul, estul și vestul va permite UE 
să profite la maximum de avantajele 
comparative ale fiecărui stat membru; 
subliniază marele potențial eolian 
offshore ale Mării Nordului; evidențiază 
importanța rețele offshore a Mării 
Nordului pentru a permite utilizarea 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a surselor regenerabile de 
energie la Marea Nordului; recunoaște în 
această privință importanța Inițiativei 
pentru o rețea offshore a țărilor cu 
deschidere la Marea Nordului și solicită 
statelor membre și Comisiei să îi acorde 
mai multă importanță și mai mult sprijin; 
solicită acordarea unui sprijin suplimentar 
în toate statele membre producției de 
energie descentralizate și la scară mică, 
precum și infrastructurilor energetice 
inteligente; subliniază, prin urmare, că este 
necesar să existe o coordonare puternică 
între politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, 
precum și modul în care acestea ar putea fi 
utilizate;

Or. en
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Amendamentul 664
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se 
acorde mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii super-
rețelei europene care conectează nordul, 
sudul, estul și vestul va permite UE să 
profite la maxim de avantajele comparative 
ale fiecărui stat membru și solicită 
acordarea unui sprijin suplimentar în 
toate statele membre producției de energie 
descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente; 
subliniază, prin urmare, că este necesar să 
existe o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților 
de reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate 
anterior, precum și modul în care acestea 
ar putea fi utilizate;

21. subliniază că UE ar trebui să încerce
să își îndeplinească obiectivul de securitate 
energetică prin asigurarea finalizării rapide 
a pieței interne a energiei a UE; consideră, 
în plus, că finalizarea infrastructurii 
superrețelei europene care conectează 
nordul, sudul, estul și vestul va permite UE 
să profite la maximum de avantajele 
comparative ale fiecărui stat membru și 
subliniază că este necesar să existe o 
coordonare consolidată între politicile 
statelor membre, precum și acțiuni 
comune, solidaritate și transparență;

Or. en

Amendamentul 665
Anne Delvaux
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se 
acorde mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii super-
rețelei europene care conectează nordul, 
sudul, estul și vestul va permite UE să 
profite la maxim de avantajele comparative 
ale fiecărui stat membru și solicită 
acordarea unui sprijin suplimentar în toate 
statele membre producției de energie 
descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente; 
subliniază, prin urmare, că este necesar să 
existe o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, 
precum și modul în care acestea ar putea fi 
utilizate;

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivele de 
securitate energetică, una dintre priorități 
este dezvoltarea unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii 
„superrețelei” europene care conectează 
nordul, sudul, estul și vestul va permite UE 
să profite la maximum de avantajele 
comparative ale fiecărui stat membru și 
solicită acordarea unui sprijin suplimentar 
în toate statele membre producției de 
energie descentralizate și la scară mică, 
precum și infrastructurilor energetice 
inteligente; subliniază, prin urmare, că este 
necesar să existe o coordonare puternică 
între politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
întrucât deciziile naționale în materie de 
politică energetică pot afecta și alte state 
membre; propune să se stabilească dacă 
expertiza și dotările Agenției pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energiei (ACER) ar putea fi 
utilizate pentru îndeplinirea sarcinilor 
menționate anterior, precum și modul în 
care acestea ar putea fi utilizate;

Or. en

Amendamentul 666
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii super-
rețelei europene care conectează nordul, 
sudul, estul și vestul va permite UE să 
profite la maxim de avantajele comparative 
ale fiecărui stat membru și solicită 
acordarea unui sprijin suplimentar în toate 
statele membre producției de energie 
descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente; 
subliniază, prin urmare, că este necesar să 
existe o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, 
precum și modul în care acestea ar putea fi 
utilizate;

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
cadru privind energia durabilă, ar trebui 
să se acorde mai multă atenție unui model 
de cooperare între statele membre prin 
asigurarea finalizării rapide a pieței interne 
a energiei a UE; consideră, în plus, că 
finalizarea infrastructurii europene care 
conectează nordul, sudul, estul și vestul va 
permite UE să profite la maximum de 
avantajele comparative ale fiecărui stat 
membru și solicită acordarea unui sprijin 
suplimentar în toate statele membre 
producției de energie descentralizate, la 
scară mică și comunitare, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente de la 
nivelul distribuției, precum și programelor 
de stocare și de reacție din partea cererii 
pentru a permite o echilibrare locală a 
cererii și ofertei; subliniază, prin urmare,
nevoia continuării dezvoltării piețelor 
macroregionale ale energiei din UE 
precum piața Nord Pool și a zonei central-
vestice, care consolidează cooperarea 
dintre țările învecinate din punctul de 
vedere al schimburilor de energie, al 
dezvoltării infrastructurii, al echilibrării 
cererii și ofertei, precum și al stocării; 
solicită o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și transparență, 
având în vedere că deciziile naționale în 
materie de politică energetică pot afecta și 
alte state membre; propune să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate anterior, 
precum și modul în care acestea ar putea fi 
utilizate;

Or. en
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Amendamentul 667
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE; consideră, în 
plus, că finalizarea infrastructurii super-
rețelei europene care conectează nordul, 
sudul, estul și vestul va permite UE să 
profite la maxim de avantajele comparative 
ale fiecărui stat membru și solicită 
acordarea unui sprijin suplimentar în toate 
statele membre producției de energie 
descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente; 
subliniază, prin urmare, că este necesar 
să existe o coordonare puternică între 
politicile statelor membre, precum și 
acțiuni comune, solidaritate și 
transparență, având în vedere că deciziile 
naționale în materie de politică energetică 
pot afecta și alte state membre; propune 
să se stabilească dacă expertiza și dotările 
Agenției pentru cooperarea autorităților 
de reglementare din domeniul energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate 
anterior, precum și modul în care acestea 
ar putea fi utilizate;

21. subliniază că, în contextul în care UE 
încearcă să își îndeplinească obiectivul de 
securitate energetică, ar trebui să se acorde 
mai multă atenție unui model de 
interdependență energetică între statele 
membre prin asigurarea finalizării rapide a 
pieței interne a energiei a UE, incluzând în 
special construirea conductelor de 
interconectare și eliminarea barierelor 
transfrontaliere; consideră, în plus, că 
finalizarea infrastructurii superrețelei
europene care conectează nordul, sudul, 
estul și vestul va permite UE să profite la 
maximum de avantajele comparative ale 
fiecărui stat membru și solicită acordarea 
unui sprijin suplimentar în toate statele 
membre producției de energie
descentralizate și la scară mică, precum și 
infrastructurilor energetice inteligente;

Or. en

Amendamentul 668
Niki Tzavela
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Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că UE ar trebui să 
mențină o mare vizibilitate politică în ceea 
ce privește acordarea de drepturi de 
autorizare pentru foraj și conturarea
zonelor economice exclusive și că UE, în 
colaborare cu statele membre în cauză, ar 
trebui să încerce să împiedice conflictele 
internaționale; recunoaște că protejarea 
frontierelor maritime ale Europei 
reprezintă o provocare pentru UE și 
pentru statele membre; subliniază că 
energia ar trebui să fie utilizată ca motor 
al păcii, al integrității mediului, al 
cooperării și al stabilității;

Or. en

Amendamentul 669
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. evidențiază nevoia de a continua 
disocierea și dereglementarea piețelor 
europene ale energiei pentru a asigura 
concurența și aprovizionarea cu energie 
electrică la cel mai redus preț posibil;

Or. en

Amendamentul 670
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că silvicultura activă, care 
intensifică creșterea și, prin urmare, 
absorbția dioxidului de carbon, este un 
mod important și eficient din punctul de 
vedere al costurilor de a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor climatice; 
constată că, pentru fiecare metru cub 
suplimentar de pădure produs prin 
cultivare activă, pădurile absorb 
aproximativ 1,3 tone de dioxid de carbon, 
ceea ce reprezintă echivalentul emisiilor 
unei mașini care rulează 10 000 de 
kilometri; solicită Comisiei și statelor 
membre să conceapă stimulente pentru 
proprietarii de păduri pentru a contribui 
activ la creșterea beneficiilor pentru 
climă, de exemplu, prin axarea pe 
măsurile regionale care sporesc producția 
forestieră durabilă și absorbția dioxidului 
de carbon;

Or. sv

Amendamentul 671
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. reamintește concluziile Consiliului 
European din 2002 care a stabilit un 
obiectiv fără caracter obligatoriu de 
interconexiune electrică de 10 % din 
capacitatea națională de producție 
instalată, care să fie îndeplinit până în 
2005; subliniază că majoritatea statelor 
membre nu au îndeplinit acest obiectiv; 
consideră că o interconexiune mai mare 
va facilita comerțul transfrontalier și va 
crește capacitatea de echilibrare a UE, 
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având astfel ca rezultat o integrare a SRE 
mai eficientă din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 672
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. solicită Comisiei să includă printre 
obiectivele sale privind cadrul pentru 
2030 pentru politici în domeniul climei și 
al energiei un obiectiv sau un set de 
obiective obligatoriu privind 
interconexiunea infrastructurii electrice 
pe baza unei analize a avantajelor 
comparative ale fiecărui stat membru în 
domeniul energiei din surse regenerabile 
și în vederea finalizării infrastructurii 
„superrețelei” UE care conectează 
nordul, sudul, estul și vestul;

Or. en

Amendamentul 673
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, 
Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. ia act de importanța alinierii ritmului 
investițiilor în infrastructura energetică la 
investițiile în domeniul SRE și al altor 
surse de energie; subliniază rolul esențial 
al transportului energiei în cadrul pentru 
2030;
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Or. en

Amendamentul 674
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 21 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. subliniază că sprijinul european 
joacă un rol semnificativ în facilitarea 
construirii infrastructurii transfrontaliere 
de transport al energiei în întreaga UE; 
încurajează Comisia și statele membre să 
faciliteze aceste investiții transfrontaliere 
prin sprijin politic și financiar, precum și 
prin dezbateri referitoare la stimulente și 
la regimurile de reglementare; evidențiază 
nevoia de a susține regimuri coerente și 
eficiente de acordare a autorizațiilor 
pentru investiții în infrastructură în 
întreaga Europă; 

Or. en

Amendamentul 675
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă 
la nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționare a 
pieței, și indică că este necesar să nu se 
mai creeze noi obstacole în calea 

eliminat
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integrării piețelor electricității și gazului;

Or. en

Amendamentul 676
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă 
la nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționare a 
pieței, și indică că este necesar să nu se 
mai creeze noi obstacole în calea 
integrării piețelor electricității și gazului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 677
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă la 
nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționare a 
pieței, și indică că este necesar să nu se mai 
creeze noi obstacole în calea integrării 

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă la 
nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționalitate a 
pieței sau de abuz de piață, și indică că 
este necesar să nu se mai creeze noi 
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piețelor electricității și gazului; obstacole în calea integrării piețelor 
energiei electrice și a gazelor;

Or. en

Amendamentul 678
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă la 
nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționare a 
pieței, și indică că este necesar să nu se mai 
creeze noi obstacole în calea integrării 
piețelor electricității și gazului;

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă la 
nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționalitate a 
pieței, și indică că este necesar să nu se mai 
creeze noi obstacole în calea integrării 
piețelor energiei electrice și a gazelor; 
invită statele membre să pună rapid în 
aplicare al treilea pachet legislativ pe 
piața internă și să elimine orice 
distorsiune existentă pe piață;

Or. en

Amendamentul 679
Bernd Lange
Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă la 

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă la 
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nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționare a 
pieței, și indică că este necesar să nu se mai 
creeze noi obstacole în calea integrării 
piețelor electricității și gazului;

nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționalitate a 
pieței, și indică că este necesar să nu se mai 
creeze noi obstacole în calea integrării 
piețelor energiei electrice și a gazelor; 
solicită ca punerea în aplicare a legislației 
existente a UE în domeniul energiei în 
toate statele membre ale UE să fie 
asigurată prin intermediul unor măsuri 
consistente de către Comisia Europeană 
în vederea obținerii unei piețe interne a 
energiei complet integrate, competitive și 
favorabile consumatorilor;

Or. de

Amendamentul 680
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă 
la nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționare a 
pieței, și indică că este necesar să nu se 
mai creeze noi obstacole în calea 
integrării piețelor electricității și gazului;

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin;

Or. en

Amendamentul 681
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer
Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă la 
nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționare a 
pieței, și indică că este necesar să nu se mai 
creeze noi obstacole în calea integrării 
piețelor electricității și gazului;

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă la 
nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționalitate a 
pieței, și indică că este necesar să nu se mai 
creeze noi obstacole în calea integrării 
piețelor energiei electrice și a gazelor; 
subliniază că abolirea prețurilor 
reglementate pentru consumatorul final 
în întreaga UE este esențială pentru 
finalizarea pieței interne a energiei;

Or. de

Amendamentul 682
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă la 
nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționare a 
pieței, și indică că este necesar să nu se mai 
creeze noi obstacole în calea integrării 
piețelor electricității și gazului;

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă la 
nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționalitate a 
pieței, și indică că este necesar să nu se mai 
creeze noi obstacole în calea integrării 
piețelor energiei electrice și a gazelor; 
subliniază nevoia de a aborda 
distorsiunile structurale pe piață care nu 
contribuie la durabilitatea mixului nostru 
de energie, precum subvențiile continue 
pentru combustibilii fosili și pentru 
domeniul nuclear și lipsa de transparență 
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a pieței; invită Comisia să își intensifice 
eforturile de consolidare a punerii în 
aplicare a celui de al treilea pachet 
privind energia;

Or. en

Amendamentul 683
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă la 
nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționare a
pieței, și indică că este necesar să nu se 
mai creeze noi obstacole în calea integrării 
piețelor electricității și gazului;

22. consideră că unele dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămân faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin și distorsiunile pe piață 
precum subvențiile pentru combustibilii 
fosili; subliniază importanța eliminării 
„blocajelor” care mai există încă la nivelul 
infrastructurilor și a disfuncționalităților
pieței și a evitării creării de noi obstacole 
în calea integrării piețelor energiei 
electrice și a gazelor, precum piețele de 
capacități prost concepute care 
discriminează anumite tipuri de resurse 
de echilibrare; insistă asupra faptului că, 
pe viitor, întreaga flexibilitate a sistemului 
energetic, național sau european, de 
generare sau de interconexiune/de reacție 
din partea cererii, ar trebui recompensată 
în mod transparent și echitabil; invită 
Comisia să țină cont de proiectarea pieței 
în cadrul propunerilor sale pentru 2030 în 
vederea îmbunătățirii comerțului cu 
energie electrică și a dezvoltării unor piețe 
transparente ale serviciilor de echilibrare 
și de susținere a rețelei;

Or. en
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Amendamentul 684
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței unice a 
energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la piața internă nu este pusă în 
aplicare pe deplin; subliniază importanța 
eliminării blocajelor care mai există încă la 
nivelul infrastructurilor, precum și a 
cazurilor persistente de disfuncționare a 
pieței, și indică că este necesar să nu se mai 
creeze noi obstacole în calea integrării 
piețelor electricității și gazului;

22. invită statele membre să pună în 
aplicare și să aplice efectiv, în mod 
oportun și pe deplin, legislația cu privire 
la piața internă pentru a elimina toate 
obstacolele rămase în calea finalizării 
pieței unice a energiei; subliniază 
importanța eliminării blocajelor care mai 
există încă la nivelul infrastructurilor, 
precum și a cazurilor persistente de 
disfuncționalitate a pieței, și indică că este 
necesar să nu se mai creeze noi obstacole 
în calea integrării piețelor energiei 
electrice și a gazelor;

Or. en

Amendamentul 685
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. recunoaște că viitoarea rețea 
energetică europeană ar trebui să poată 
face față schimbărilor subite și să 
gestioneze producția variabilă de energie 
provenită din surse regenerabile; 
subliniază importanța rețelelor flexibile și 
a capacităților variabile de generare;

Or. en
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Amendamentul 686
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. reamintește că un sistem energetic 
mai descentralizat, care să se bazeze într-o 
anumită măsură pe principiul 
cogenerării, poate ajuta la reducerea 
problemelor cu care se confruntă rețelele 
de energie electrică, având în vedere 
modul de operare bazat pe cerere al 
sistemelor de cogenerare;

Or. en

Amendamentul 687
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. ia act de faptul că susținerea UE este 
esențială pentru a facilita construirea de 
infrastructuri transfrontaliere de 
transport al energiei; invită Comisia și 
statele membre să faciliteze și să 
coordoneze mai bine aceste investiții;

Or. en

Amendamentul 688
Rachida Dati
Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că consumatorii finali de 23. subliniază că consumatorii finali de 
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energie - persoanele private, IMM-urile și 
industria - se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat grație unui acces 
simplificat la informații; în acest sens, 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 
prevăzut la articolul 194 din TFUE;

energie – persoanele fizice, IMM-urile și 
industria – se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute și 
transparente, ar trebui să fie protejați în 
mod cuvenit și să fie informați în mod 
adecvat prin asigurarea unui acces 
simplificat la informații; invită, în acest 
sens, Comisia și statele membre să 
realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 
prevăzut la articolul 194 din TFUE;

Or. fr

Amendamentul 689
Catherine Trautmann
Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie - persoanele private, IMM-urile și 
industria - se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat grație unui acces 
simplificat la informații; în acest sens, 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 
prevăzut la articolul 194 din TFUE;

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie – persoanele fizice, IMM-urile și 
industria – se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat prin asigurarea
unui acces simplificat la informații; invită,
în acest sens, Comisia și statele membre să 
realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, instituirea unui mecanism de 
protecție împotriva sărăciei energetice, 
securitatea aprovizionării și interconectarea 
rețelelor, astfel cum este prevăzut la 
articolul 194 din TFUE;

Or. fr

Amendamentul 690
Bernd Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie - persoanele private, IMM-urile și 
industria - se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat grație unui acces 
simplificat la informații; în acest sens, 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 
prevăzut la articolul 194 din TFUE;

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie – persoanele fizice, IMM-urile și 
industria – se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați și consiliați în mod adecvat prin 
asigurarea unui acces simplificat și 
transparent la informații; atrage atenția 
asupra importanței sensibilizării continue 
în domeniul energiei în vederea 
promovării unui consum de energie 
responsabil; invită, în acest sens, Comisia 
și statele membre să realizeze de urgență 
finalizarea pieței interne, securitatea 
aprovizionării și interconectarea rețelelor, 
astfel cum este prevăzut la articolul 194 din 
TFUE;

Or. de

Amendamentul 691
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie - persoanele private, IMM-urile și 
industria - se află în centrul pieței interne 
a energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat grație unui acces 
simplificat la informații; în acest sens,
îndeamnă Comisia și statele membre să 
realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie – persoanele fizice, în special cele 
mai vulnerabile din cadrul societății, 
IMM-urile și industria – ar trebui să fie 
protejați în mod cuvenit și să fie informați 
în mod adecvat prin asigurarea unui acces 
simplificat la informații și că expunerea 
lor la prețurile în creștere și din ce în ce 
mai volatile la energie ar trebui 
gestionată; invită, în acest sens, Comisia și 
statele membre să realizeze de urgență 
finalizarea pieței interne, securitatea 
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prevăzut la articolul 194 din TFUE; aprovizionării și interconectarea rețelelor, 
astfel cum este prevăzut la articolul 194 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 692
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie - persoanele private, IMM-urile și 
industria - se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat grație unui acces 
simplificat la informații; în acest sens,
îndeamnă Comisia și statele membre să 
realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 
prevăzut la articolul 194 din TFUE;

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie – persoanele fizice, IMM-urile și 
industria – se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri transparente la energie și să fie 
informați în mod adecvat prin asigurarea 
unui acces simplificat la informații și prin 
facilitarea creării și gestionării de 
inițiative cetățenești, inclusiv prin 
cooperative; invită, în acest sens, Comisia 
și statele membre să realizeze de urgență 
finalizarea pieței interne;

Or. en

Amendamentul 693
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie - persoanele private, IMM-urile și 
industria - se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie – persoanele fizice, IMM-urile și 
industria – se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
costuri pentru energie mai scăzute datorită 
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fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat grație unui
acces simplificat la informații; în acest 
sens, îndeamnă Comisia și statele membre 
să realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 
prevăzut la articolul 194 din TFUE;

creșterii eficienței energetice și, pe termen 
lung, datorită surselor regenerabile și de
acces simplificat la informații; invită, în 
acest sens, Comisia și statele membre să 
realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 
prevăzut la articolul 194 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 694
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie - persoanele private, IMM-urile și 
industria - se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat grație unui acces 
simplificat la informații; în acest sens, 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 
prevăzut la articolul 194 din TFUE;

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie – persoanele fizice, IMM-urile și 
industria – se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri și costuri pentru energie cât mai 
scăzute și transparente, ar trebui să fie 
protejați în mod cuvenit și să fie informați 
în mod adecvat, cu acces simplificat la 
informații; în acest sens, solicită Comisiei
și statelor membre să realizeze de urgență 
finalizarea pieței interne, securitatea 
aprovizionării și interconectarea rețelelor, 
astfel cum este prevăzut la articolul 194 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 695
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 23



AM\1009827RO.doc 47/87 PE523.089v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie - persoanele private, IMM-urile și 
industria - se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat grație unui acces 
simplificat la informații; în acest sens, 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 
prevăzut la articolul 194 din TFUE;

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie – persoanele fizice, IMM-urile și 
industria – se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui ar trebui să fie protejați 
în mod cuvenit și să fie informați în mod 
adecvat prin asigurarea unui acces 
simplificat la informații; ia act de faptul că 
expunerea lor la riscuri cauzate de 
prețurile în creștere și din ce în ce mai 
volatile la energie poate cauza dificultăți 
socioeconomice și ar trebui gestionată;
invită, în acest sens, Comisia și statele 
membre să realizeze de urgență finalizarea 
pieței interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 
prevăzut la articolul 194 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 696
Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie - persoanele private, IMM-urile și 
industria - se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat grație unui acces 
simplificat la informații; în acest sens, 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 
prevăzut la articolul 194 din TFUE;

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie – persoanele fizice, IMM-urile și 
industria – se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat prin asigurarea
unui acces simplificat la informații; acest 
lucru are o importanță deosebită pentru 
protecția consumatorilor de energie 
vulnerabili, în special din statele membre 
în care impactul crizei economice a fost 
cel mai mare; invită, în acest sens, 
Comisia și statele membre să realizeze de 
urgență finalizarea pieței interne, 
securitatea aprovizionării și interconectarea 
rețelelor, astfel cum este prevăzut la 
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articolul 194 din TFUE;

Or. el

Amendamentul 697
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie - persoanele private, IMM-urile și 
industria - se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat grație unui acces 
simplificat la informații; în acest sens, 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
realizeze de urgență finalizarea pieței 
interne, securitatea aprovizionării și 
interconectarea rețelelor, astfel cum este 
prevăzut la articolul 194 din TFUE;

23. subliniază că consumatorii finali de 
energie – persoanele fizice, IMM-urile și 
industria – se află în centrul pieței interne a 
energiei și ar trebui să beneficieze de 
prețuri la energie mai scăzute, ar trebui să 
fie protejați în mod cuvenit și să fie 
informați în mod adecvat prin asigurarea
unui acces simplificat la informații; invită, 
în acest sens, îndeamnă Comisia și statele 
membre să acorde o atenție specială 
sărăciei energetice și să propună o 
strategie specifică care să prevadă măsuri 
de soluționare a sărăciei energetice, 
inclusiv asigurarea faptului că bunele 
practici pot fi răspândite și utilizarea
statisticilor și a indicatorilor, inclusiv o 
definiție a sărăciei energetice la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 698
Bernd Lange
Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită aprovizionarea sigură, stabilă 
și accesibilă cu energie a tuturor 
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cetățenilor europeni; observă, în plus, că 
sărăcia energetică trebuie combătută prin 
intermediul unor strategii eficiente; 
subliniază că, în acest domeniu, schimbul 
de bune practici între statele membre ale 
UE se poate dovedi util;

Or. de

Amendamentul 699
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază faptul că prețurile 
europene ridicate la energie nu duc la 
emisii globale mai scăzute și, în schimb, 
duc la deteriorarea poziției concurențiale 
a industriei europene; evidențiază nevoia 
de a găsi o modalitate de reducere a 
prețurilor la energie, reducând în același 
timp emisiile globale; subliniază că 
accesibilitatea la o energie necostisitoare 
pentru toți ar trebui să reprezinte o 
prioritate pentru UE și trebuie înțeleasă 
ca parte a obiectivelor de politică privind 
durabilitatea, securitatea aprovizionării și 
competitivitatea;

Or. en

Amendamentul 700
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază faptul că UE are nevoie de 
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o politică coerentă privind accesibilitatea 
energiei în vedere asigurării faptului că 
modernizarea piețelor și a infrastructurii 
răspunde nevoilor cetățenilor și că trebuie 
să existe transparență și responsabilitate 
pentru investițiile făcute; evidențiază 
faptul că recuperarea costurilor politicii 
energetice ar trebui să se facă în cel mai 
echitabil mod posibil; reamintește că 
participarea consumatorilor ar trebui 
promovată, iar evaluările de impact 
distributive ale politicilor UE și naționale 
ar trebui să facă o distincție clară între 
diferitele grupuri de consumatori astfel 
încât inițiativele să fie concepute în așa 
fel încât să asigure cele mai mari șanse de 
succes;

Or. en

Amendamentul 701
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. consideră că ar trebui să se acorde o 
atenție specială sărăciei energetice, insistă 
asupra faptului că energia ar trebui să fie 
accesibilă oricui și invită Comisia și 
statele membre, autoritățile locale și 
organismele sociale competente să 
coopereze pe marginea unor soluții 
individuale de contracarare a problemelor 
legate de sărăcia electricității și a energiei 
termice, acordându-se o atenție specială 
gospodăriilor cu venituri scăzute și 
vulnerabile, care sunt cele mai afectate de 
prețurile crescute la energie;

Or. en
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Amendamentul 702
Linda McAvan, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, 
Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, 
Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. ia act de faptul că energia este un 
serviciu esențial care face obiectul 
Protocolului nr. 26 privind serviciile de 
interes general, anexat la Tratatul de la 
Lisabona, care solicită un nivel înalt de 
accesibilitate; subliniază că în cadrul 
pentru 2030 trebuie să se includă 
principiul accesibilității și să se evite 
discriminarea față de consumatorii 
vulnerabili, în special cei cu venituri 
scăzute; solicită, prin urmare, Comisiei să 
acorde prioritate în mai mare măsură 
dimensiunii socioeconomice a 
durabilității și să introducă măsuri care 
să abordeze impactul distributiv al 
politicilor sale;

Or. en

Amendamentul 703
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă 
pentru a face față cererii în perioadele de 
vârf și în cele de dificultăți (politice sau 
tehnologice) și că, prin urmare, trebuie să 
se asigure și să se mențină o capacitate 
suplimentară sau de rezervă; subliniază 

eliminat



PE523.089v01-00 52/87 AM\1009827RO.doc

RO

necesitatea de a se stoca energia și de a se 
asigura o mai mare flexibilitate a rețelelor 
ca urmare a intermitenței anumitor SRE;

Or. en

Amendamentul 704
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate flexibilă
suficientă pentru a face față cererii în 
perioadele de vârf și în cele de dificultăți 
(politice sau tehnologice) și că, prin 
urmare, trebuie să se asigure și să se 
mențină o capacitate suplimentară sau de 
rezervă sau gestionarea cererii; subliniază 
necesitatea de a se stoca energia și de a se 
asigura o mai mare flexibilitate a rețelelor 
ca urmare a intermitenței anumitor SRE;

Or. en

Amendamentul 705
Catherine Trautmann
Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure sau
să se mențină, prin mecanisme de 
capacitate interconectate care să fie 
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stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

eficiente, transparente, neutre din punctul 
de vedere al tehnologiei și 
nediscriminatorii, o capacitate 
suplimentară sau de rezervă; subliniază 
necesitatea de a se stoca energia și de a se 
asigura o mai mare flexibilitate a rețelelor 
ca urmare a intermitenței anumitor SRE;

Or. fr

Amendamentul 706
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice)
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară 
sau de rezervă; subliniază necesitatea de a 
se stoca energia și de a se asigura o mai 
mare flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau 
tehnologice); subliniază nevoia de 
independență a țărilor terțe și de 
capacitate de rezervă adecvată, precum și 
de măsuri privind eficiența energetică, 
gestionarea cererii, interconexiunea și 
rețelele de distribuție inteligente și 
stocarea;

Or. en

Amendamentul 707
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
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a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară 
sau de rezervă; subliniază necesitatea de a 
se stoca energia și de a se asigura o mai 
mare flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

a face față cererii în perioadele de vârf, 
precum și în cele de dificultăți (politice sau 
tehnologice) și că, prin urmare, trebuie să 
se asigure și să se mențină o capacitate 
suplimentară și de rezervă; subliniază 
necesitatea de a se stoca energia și de a se 
asigura capacități de rezervă acolo unde 
este nevoie și o mai mare flexibilitate și 
dinamică a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

Or. en

Amendamentul 708
Bernd Lange
Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; observă, în plus, că în primă 
instanță trebuie exploatate toate opțiunile 
disponibile, cum ar fi investițiile în 
infrastructură sau creșterea cooperării, 
pentru a promova energia din surse 
regenerabile cu scopul de a asigura 
aprovizionarea cu energie a Europei;
subliniază necesitatea de a se stoca energia 
și de a se asigura o mai mare flexibilitate a 
rețelelor ca urmare a intermitenței anumitor 
SRE; subliniază faptul că se impune tot 
mai stringent un cadru politic stabil 
pentru asigurarea de garanții economice 
în privința disponibilității acestor rezerve; 
solicită o proiectare a pieței energetice 
orientată către obiectivele energetice și 
climatice pe termen lung ale Uniunii, care 
să permită integrarea tehnologiilor în 
domeniul energiei din surse regenerabile 
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și dezvoltarea pe deplin a pieței interne a 
energiei;

Or. de

Amendamentul 709
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura surse de 
energie de rezervă care să poată fi pornite 
rapid și o mai mare flexibilitate a rețelelor 
ca urmare a intermitenței anumitor SRE;

Or. fi

Amendamentul 710
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării cu energie, este 
necesar să se dispună de o capacitate 
suficientă pentru a face față cererii în 
perioadele de vârf și în cele de dificultăți 
(politice sau tehnologice) și că, prin 
urmare, trebuie să se asigure și să se 
mențină, într-un mod eficient din punct de 
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stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

vedere economic, o capacitate 
suplimentară sau de rezervă; subliniază 
necesitatea de a se stoca energia și de a se 
asigura combustibili de rezervă flexibili 
(precum gazele) și o mai mare flexibilitate 
a rețelelor ca urmare a intermitenței 
anumitor SRE (în special energia solară și 
eoliană);

Or. en

Amendamentul 711
Inés Ayala Sender
Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă, de preferat prin surse de 
energie locale; subliniază necesitatea de a 
se stoca energia și de a se asigura o mai 
mare flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

Or. es

Amendamentul 712
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
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a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice)
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară 
sau de rezervă; subliniază necesitatea de a 
se stoca energia și de a se asigura o mai 
mare flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau 
tehnologice); subliniază, în acest sens, 
importanța examinării adecvării pentru 
sistem a capacităților naționale de 
generare pe termen scurt și pe termen 
lung, ținând cont de toate resursele de
flexibilitate care ar putea contribui la 
adecvarea pentru sistem înainte de a 
evalua adecvarea pentru generare;
solicită, în această privință, depunerea de 
eforturi suplimentare privind dezvoltarea 
și adoptarea surselor suplimentare de 
flexibilitate precum tehnologiile de 
stocare a energiei și capacitatea de reacție 
din partea cererii;

Or. en

Amendamentul 713
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau 
tehnologice) și că, prin urmare, trebuie să 
se asigure și să se mențină o capacitate 
suplimentară sau de rezervă; subliniază 
necesitatea de a se stoca energia și de a se 
asigura o mai mare flexibilitate a rețelelor 
ca urmare a intermitenței anumitor SRE;

24. observă că este necesar să se dispună
de o capacitate flexibilă suficientă pentru a 
face față cererii în perioadele de vârf;
evidențiază nevoia de soluții axate pe 
cerere precum măsuri de eficiență 
energetică, stocarea, programe de reacție 
din partea cererii, o capacitate mai mare 
de interconexiune la nivel regional, 
precum și surse regenerabile flexibile 
cuplate la rețele de distribuție inteligente;

Or. en

Amendamentul 714
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

24. ia act de faptul că securitatea 
aprovizionării cu energie electrică este o 
componentă majoră a securității europene 
a aprovizionării; subliniază necesitatea de 
a se stoca energia și de a se asigura o mai 
mare flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE; observă că, 
pentru a se asigura securitatea 
aprovizionării, este necesar să se dispună 
de o capacitate suficientă pentru a face față 
cererii în perioadele de vârf și în cele de 
dificultăți (politice sau tehnologice) și că, 
prin urmare, trebuie să se asigure și să se 
mențină o capacitate suplimentară sau de 
rezervă; subliniază necesitatea de a se stoca 
energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

Or. en

Amendamentul 715
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer
Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a
intermitenței anumitor SRE;

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a creșterii 
aprovizionării din SRE foarte 
intermitente;
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Or. de

Amendamentul 716
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate stabilă
suficientă pentru a face față cererii în 
perioadele de vârf și în cele de dificultăți 
(politice sau tehnologice) și că, prin 
urmare, trebuie să se asigure și să se 
mențină o capacitate suplimentară sau de 
rezervă; subliniază necesitatea de a se stoca 
energia și de a se asigura capacități de 
rezervă și o mai mare flexibilitate a 
rețelelor ca urmare a intermitenței anumitor 
SRE;

Or. en

Amendamentul 717
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura o mai mare 

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate stabilă
suficientă pentru a face față cererii în 
perioadele de vârf și în cele de dificultăți 
(politice sau tehnologice) și că, prin 
urmare, trebuie să se asigure și să se 
mențină o capacitate suplimentară sau de 
rezervă; subliniază necesitatea de a se stoca 
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flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

energia și de a se asigura capacități de 
rezervă și o mai mare flexibilitate a 
rețelelor ca urmare a intermitenței anumitor 
SRE; invită, prin urmare, Comisia să 
elaboreze orientări privind utilizarea și 
implementarea tuturor resurselor de 
flexibilitate;

Or. en

Amendamentul 718
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, 
Chris Davies, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă 
pentru a face față cererii în perioadele de 
vârf și în cele de dificultăți (politice sau 
tehnologice) și că, prin urmare, trebuie să 
se asigure și să se mențină o capacitate 
suplimentară sau de rezervă; subliniază 
necesitatea de a se stoca energia și de a se 
asigura o mai mare flexibilitate a rețelelor
ca urmare a intermitenței anumitor SRE;

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o echilibrare flexibilă 
suficientă în perioadele de vârf al cererii și 
în cele de probleme (politice sau 
tehnologice) și că flexibilitatea poate fi 
asigurată în mod eficient prin comerț
transfrontalier și prin interconexiune, 
printr-o utilizare mai eficientă a 
capacității suplimentare existente și 
printr-o gestionare flexibilă a centralelor 
și a cererii; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelei ca urmare a 
variabilității anumitor SRE și în vederea 
creării unei corespondențe între 
aprovizionarea variabilă și cererea 
flexibilă;

Or. en

Amendamentul 719
Anne Delvaux
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă 
pentru a face față cererii în perioadele de
vârf și în cele de dificultăți (politice sau 
tehnologice) și că, prin urmare, trebuie să 
se asigure și să se mențină o capacitate 
suplimentară sau de rezervă; subliniază 
necesitatea de a se stoca energia și de a se 
asigura o mai mare flexibilitate a rețelelor
ca urmare a intermitenței anumitor SRE;

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă în 
perioadele de vârf al cererii, precum și în 
perioadele de probleme politice sau 
tehnologice și că, astfel, trebuie să se 
asigure și să se mențină o capacitate 
suplimentară și de rezervă; subliniază 
necesitatea de capacități de stocare a 
energiei și de o mai mare flexibilitate a 
rețelei ca urmare a intermitenței anumitor 
SRE;

Or. en

Amendamentul 720
Francisco Sosa Wagner
Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă 
pentru a face față cererii în perioadele de 
vârf și în cele de dificultăți (politice sau 
tehnologice) și că, prin urmare, trebuie să 
se asigure și să se mențină o capacitate 
suplimentară sau de rezervă; subliniază 
necesitatea de a se stoca energia și de a se 
asigura o mai mare flexibilitate a rețelelor 
ca urmare a intermitenței anumitor SRE;

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de flexibilitate în vederea 
satisfacerii cererii la orele de vârf și în 
perioadele de dificultăți; subliniază 
necesitatea de a se dezvolta tehnologii de 
gestionare a cererii, de a crește 
interconexiunea și capacitatea de stocare
și de a se asigura o mai mare flexibilitate a 
rețelelor ca urmare a intermitenței variabile 
a anumitor SRE;

Or. es

Amendamentul 721
Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară 
sau de rezervă; subliniază necesitatea de a 
se stoca energia și de a se asigura o mai 
mare flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate flexibilă
suficientă pentru a face față cererii în 
perioadele de vârf și în cele de dificultăți 
(politice, tehnice sau economice) și că, 
prin urmare, trebuie să se asigure și să se 
mențină o capacitate suplimentară, de 
rezervă și de stocare și gestionarea cererii; 
subliniază necesitatea de capacități 
adecvate de stocare și de a se asigura o mai 
mare flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE; ia act de 
faptul că C-D-I în domeniul tehnologiilor 
și aplicațiilor de stocare ar fi esențiale 
pentru facilitarea integrării cu succes în 
rețea a energiei electrice intermitente 
provenite din SRE;

Or. en

Amendamentul 722
Peter Liese, Monika Hohlmeier, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE;

24. observă că, pentru a se asigura 
securitatea aprovizionării, este necesar să 
se dispună de o capacitate suficientă pentru 
a face față cererii în perioadele de vârf și în 
cele de dificultăți (politice sau tehnologice) 
și că, prin urmare, trebuie să se asigure și 
să se mențină o capacitate suplimentară sau 
de rezervă; subliniază necesitatea de a se 
stoca energia și de a se asigura o mai mare 
flexibilitate a rețelelor ca urmare a 
intermitenței anumitor SRE și solicită 
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Comisiei să prezinte propuneri concrete în 
acest sens;

Or. en

Amendamentul 723
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. ia act de faptul că integrarea fizică a 
infrastructurii energetice între statele 
membre ale UE reprezintă o condiție 
prealabilă pentru o funcționare adecvată 
a piețelor energiei; consideră că un regim 
de reglementare stabil care să promoveze 
investițiile pe termen lung în 
infrastructura energetică este esențial 
pentru implementarea rapidă a 
infrastructurii, aducând beneficii pentru 
toți participanții pe piață în perspectiva 
anului 2030 și a anilor următori;

Or. en

Amendamentul 724
Niki Tzavela, Bogusław Sonik

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. reamintește Perspectiva energetică a 
Comisiei în care se afirmă că „gazele vor 
fi esențiale pentru transformarea 
sistemului energetic” și recunoaște, în 
acest sens, potențialul gazelor naturale de 
a asigura atât variabilitatea, cât și 
flexibilitatea sistemului de aprovizionare 
cu energie;
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Or. en

Amendamentul 725
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaz și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mare pentru 
energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaze și energie electrică și 
depind de țările terțe pentru 
aprovizionarea lor cu energie și plătesc un 
preț mai mare pentru energie, ceea ce le 
afectează în mod negativ competitivitatea
și le face vulnerabile la presiunile politice 
și economice din afară; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

Or. bg

Amendamentul 726
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaz și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mare pentru 
energie, ceea ce le afectează în mod 

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaze și energie electrică și 
continuă să depindă de un singur 
furnizor, plătesc în continuare un preț
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negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

semnificativ mai mare pentru energie, ceea 
ce le afectează în mod negativ 
competitivitatea și împovărează în mod 
semnificativ consumatorii, în special pe 
cei vulnerabili; subliniază că, în absența 
unor investiții semnificative la nivelul 
infrastructurilor, angajamentul Consiliului 
European ca, până în 2015, niciun stat 
membru să nu rămână exclus din rețelele 
Uniunii poate fi realizat cu greu; insistă, în 
acest sens, asupra importanței
implementării rapide a listei PIC adoptate 
în octombrie 2013; ia act de faptul că 
infrastructura trebuie completată de o 
punere în aplicare deplină a celui de al 
treilea pachet privind energia;

Or. en

Amendamentul 727
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaz și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mare pentru 
energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaze și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mai mare 
pentru energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu poate fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

Or. pt
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Amendamentul 728
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaz și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mare pentru 
energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaze și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mai mare 
pentru energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu poate fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării rapide a pieței interne a energiei
până la sfârșitul anului 2014;

Or. en

Amendamentul 729
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaz și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mare pentru 
energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaze și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mai mare 
pentru energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 
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insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării rapide a pieței interne a energiei
și salută lista PIC prezentată de Comisia 
Europeană; ;

Or. en

Amendamentul 730
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaz și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mare pentru 
energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaze și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mai mare 
pentru energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ dezvoltarea economică și socială; 
subliniază că, în absența unor investiții 
semnificative la nivelul infrastructurilor, 
angajamentul Consiliului European ca, 
până în 2015, niciun stat membru să nu 
rămână exclus din rețelele Uniunii nu va 
putea fi realizat; insistă, în acest sens, 
asupra importanței finalizării pieței interne 
a energiei;

Or. en

Amendamentul 731
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice” sau integrate 
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continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaz și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mare pentru 
energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

relativ slab în piața europeană internă a 
energiei, sunt în continuare foarte izolate 
de rețelele europene de gaze și energie 
electrică și plătesc în continuare un preț
mai mare pentru energie, ceea ce le 
afectează în mod negativ competitivitatea; 
subliniază că, în absența unor investiții 
semnificative la nivelul infrastructurilor, 
angajamentul Consiliului European ca, 
până în 2015, niciun stat membru să nu 
rămână exclus din rețelele Uniunii nu va 
putea fi realizat; insistă, în acest sens, 
asupra importanței finalizării pieței interne 
a energiei;

Or. en

Amendamentul 732
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaz și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mare pentru 
energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaze și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mai mare 
pentru energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei și 
asupra acordării de prioritate, astfel cum 
s-a convenit la Consiliul European din 
mai, obiectivului de a ajunge la un grad 
de interconexiune de cel puțin 10 % din 
capacitatea instalată;

Or. en
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Amendamentul 733
Ioannis A. Tsoukalas
Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaz și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mare pentru 
energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

25. observă că unele state membre, precum 
și anumite insule și regiuni periferice,
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaze și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mai mare 
pentru energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor și a conectării 
acelor state membre și regiuni cu rețele 
continentale europene, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat; 
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

Or. el

Amendamentul 734
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaz și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mare pentru 
energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; subliniază că, în 
absența unor investiții semnificative la 
nivelul infrastructurilor, angajamentul 

25. observă că unele state membre, 
adevărate „insule energetice”, sunt în 
continuare complet izolate de rețelele 
europene de gaze și energie electrică și 
plătesc în continuare un preț mai mare 
pentru energie, ceea ce le afectează în mod 
negativ competitivitatea; sugerează că 
aceste state membre ar putea obține 
avantaje în special de pe urma măsurilor 
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Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu va putea fi realizat;
insistă, în acest sens, asupra importanței 
finalizării pieței interne a energiei;

de eficiență energetică și a utilizării 
energiei din surse regenerabile; subliniază 
că, în absența unor investiții semnificative 
la nivelul infrastructurilor, angajamentul 
Consiliului European ca, până în 2015, 
niciun stat membru să nu rămână exclus 
din rețelele Uniunii nu poate fi realizat;

Or. en

Amendamentul 735
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază potențialul semnificativ al 
încălzirii și răcirii centralizate de creștere 
a eficienței energetice prin reciclarea 
căldurii generate de producția de energie 
în centrale de cogenerare, instalațiile de 
incinerare a deșeurilor și procesele 
energetice industriale, care altfel ar fi 
risipită; în plus, furnizează o soluție 
integrată pentru zonele urbane care va 
permite UE să își reducă dependența de 
importurile de energie și să mențină 
costurile încălzirii și răcirii la un nivel 
accesibil pentru cetățeni;

Or. en

Amendamentul 736
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază importanța finalizării 
coridorului sudic al gazelor; salută, în 
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acest sens, decizia în favoarea Trans-
Adriatic-Pipeline (TAP) ca fiind opțiunea 
cea mai eficientă din punctul de vedere al 
costurilor și cea mai flexibilă; evidențiază 
importanța integrării Interconnector-
Grecia-Bulgaria (IGB) și Interconnector-
Grecia-Italia (IGI) în piața europeană 
internă a energiei și a altor infrastructuri 
relevante în vederea facilitării debitului de 
gaze naturale din Europa de Sud spre 
piețele central-europene;

Or. en

Amendamentul 737
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. recunoaște că extinderea normelor 
pieței interne a energiei la Europa de 
Sud-Est și de Est este indispensabilă 
pentru securitatea energetică a UE și 
solicită, prin urmare, statelor membre și 
Comisiei să susțină prin sprijin politic și 
financiar Comunitatea Energiei;

Or. en

Amendamentul 738
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar 
putea fi utilizate în acest sens;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 739
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar putea 
fi utilizate în acest sens;

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar putea 
fi utilizate în acest sens și să instituie un 
program de finanțare a cercetării în 
domeniul stocării energiei;

Or. bg

Amendamentul 740
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar 
putea fi utilizate în acest sens;

26. solicită Comisiei să prezinte propuneri 
privind un cadru de reglementare adecvat 
pentru dezvoltarea și pentru remunerarea 
soluțiilor de stocare a energiei, precum și 
privind programe de cercetare și 
dezvoltare conexe;

Or. en

Amendamentul 741
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 26



AM\1009827RO.doc 73/87 PE523.089v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar putea 
fi utilizate în acest sens;

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar putea 
fi utilizate în acest sens; solicită, în plus, 
Comisiei să intensifice schimburile de 
bune practici și de informații cu SUA și 
Canada privind tehnologia CSC;

Or. en

Amendamentul 742
Bernd Lange
Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar putea 
fi utilizate în acest sens;

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE în 
vederea includerii în cel mai bun mod 
posibil a SRE, atât pentru stocarea 
acestora, cât și pentru compensarea 
fluctuațiilor rețelei, precum și diferitele 
tehnologii care ar putea fi utilizate în acest 
sens;

Or. de

Amendamentul 743
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar putea 
fi utilizate în acest sens;

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar putea 
fi utilizate în acest sens; evidențiază rolul 
important pe care îl joacă vehiculele 
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electrice în ceea ce privește stocarea 
excesului de energie electrică din surse 
regenerabile și echilibrarea rețelelor 
energetice în perioade de vârf al 
consumului și de deficit;

Or. en

Amendamentul 744
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar putea 
fi utilizate în acest sens;

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar putea 
fi utilizate în acest sens, în special în ceea 
ce privește căldura și energia electrică, în 
vederea sprijinirii unei abordări mai 
integrate privind cererea și oferta de 
energie;

Or. en

Amendamentul 745
Francisco Sosa Wagner
Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar putea 
fi utilizate în acest sens;

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar putea 
fi utilizate în acest sens, cel puțin în ceea 
ce privește stocarea energiei și a căldurii 
în UE, în vederea susținerii unei abordări 
mai integrate privind cererea și oferta de 
energie;

Or. es
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Amendamentul 746
Inés Ayala Sender
Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE, 
precum și diferitele tehnologii care ar putea 
fi utilizate în acest sens;

26. solicită Comisiei să analizeze 
potențialul de stocare a energiei în UE,
acordând prioritate tehnologiilor care 
permit exploatarea durabilă a resurselor 
de energie locale, precum și diferitele 
tehnologii care ar putea fi utilizate în acest 
sens;

Or. es

Amendamentul 747
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea 
energiei sunt esențiale pentru asigurarea 
unei piețe a energiei stabile și puternic 
integrate și conectate și indică faptul că 
investițiile la scară largă ar trebui 
efectuate în paralel cu investițiile în 
rețelele regionale sau chiar locale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 748
Bernd Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale;

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile la toate nivelurile 
rețelei pentru producția, transportul, 
distribuția și stocarea energiei sunt 
esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale; observă că, prin intermediul 
adaptării infrastructurii rețelei, este 
posibil să se contracareze creșterea 
prețurilor la energie și a dependenței de 
importurile de energie; constată că, în 
privința utilizării tehnologiilor inteligente, 
este, de asemenea, necesar să se țină cont 
de aspectele legate de protecția datelor;

Or. de

Amendamentul 749
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale;

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate, cu surse diversificate de 
aprovizionare, și indică faptul că 
investițiile la scară largă ar trebui efectuate 
în paralel cu investițiile în rețelele 
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regionale sau chiar locale; evidențiază 
faptul că investițiilor în infrastructură 
menite să îndeplinească aceste obiective 
ar trebui să li se acorde sprijin din partea 
UE în fiecare etapă a implementării lor, 
în conformitate cu noile orientări privind 
infrastructurile energetice transeuropene 
și mecanismul Conectarea Europei;

Or. en

Amendamentul 750
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale;

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei, 
atât pentru căldură, cât și pentru energia 
electrică, sunt esențiale pentru asigurarea 
unei piețe a energiei stabile și puternic 
integrate și conectate și indică faptul că 
investițiile la scară largă ar trebui efectuate 
în paralel cu investițiile în rețelele 
regionale sau chiar locale;

Or. en

Amendamentul 751
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
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construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale;

construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul (în special interconectoarele 
transfrontaliere de gaze și de energie 
electrică), distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate în care orice efect negativ, cum 
ar fi fluxurile de energie electrică 
neprevăzute, este evitat; indică faptul că 
investițiile la scară largă ar trebui efectuate 
în paralel cu investițiile în rețelele 
regionale sau chiar locale;

Or. en

Amendamentul 752
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale;

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale; constată, în această privință, că o 
aprovizionare descentralizată cu energie 
din surse regenerabile diminuează nevoia 
de a construi linii de transport noi și, 
implicit, costurile asociate, având în 
vedere că tehnologiile descentralizate, 
care pot fi integrate direct în locuințe, 
orașe și zone izolate, sunt mult mai 
apropiate de consumatorii finali;

Or. en
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Amendamentul 753
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale;

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile și a rețelelor 
inteligente pentru producția, transportul, 
distribuția și stocarea energiei sunt 
esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale;

Or. en

Amendamentul 754
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar
locale;

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale și locale; 
evidențiază, în acest sens, atenția specială 
care trebuie acordată la nivelul 
distribuției, întrucât creșterea 
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descentralizării aprovizionării cu energie 
transferă nevoile de investiții de la nivelul 
transportului la nivelul distribuției;

Or. en

Amendamentul 755
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale;

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei, 
atât pentru căldură, cât și pentru energia 
electrică, sunt esențiale pentru asigurarea 
unei piețe a energiei stabile și puternic 
integrate și conectate și indică faptul că 
investițiile la scară largă ar trebui efectuate 
în paralel cu investițiile în rețelele 
regionale sau chiar locale;

Or. en

Amendamentul 756
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 



AM\1009827RO.doc 81/87 PE523.089v01-00

RO

conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale;

conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale; salută, prin urmare, mecanismul 
Conectarea Europei care vizează 
accelerarea investițiilor în domeniul 
rețelelor transeuropene și mobilizarea 
finanțării provenind atât din sectorul 
public, cât și din cel privat;

Or. en

Amendamentul 757
Inés Ayala Sender
Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale;

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale; consideră că UE și statele membre 
ar trebui să promoveze sprijinul financiar 
pentru proiecte demonstrative privind 
aceste tehnologii pe care piața nu le poate 
susține;

Or. es

Amendamentul 758
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 27



PE523.089v01-00 82/87 AM\1009827RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale;

27. subliniază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente și 
construirea unei infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile pentru producția, 
transportul, distribuția și stocarea energiei 
sunt esențiale pentru asigurarea unei piețe a 
energiei stabile și puternic integrate și 
conectate și indică faptul că investițiile la 
scară largă ar trebui efectuate în paralel cu 
investițiile în rețelele regionale sau chiar 
locale; ia act de faptul că administrațiile 
locale și regionale au un rol important de 
jucat în tranziția la o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și potențialul 
de a pune la dispoziție soluții concrete 
prin valorificarea potențialului de 
economisire a energiei al sectorului 
construcțiilor și al transporturilor, 
precum și prin influențarea 
comportamentului consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 759
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. reamintește contribuția semnificativă 
a GNL și a terminalelor și flotelor GNL la 
aprovizionarea cu energie a UE și solicită 
consolidarea cooperării cu furnizorii 
principali și cu consumatorii actuali și 
viitori;

Or. en
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Amendamentul 760
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. recunoaște avantajele creșterii în 
diverse sectoare marine, cum ar fi 
dezvoltarea unor instalații offshore de 
producere a energiei și de exploatare a 
minereurilor marine, precum și 
importanța atragerii investițiilor în acest 
domeniu; subliniază totuși că în 
realizarea acestor activități cea mai mare 
atenție trebuie acordată evitării daunelor 
asupra mediului; sprijină, în acest sens, 
dezvoltarea amenajării spațiului maritim 
și a gestionării integrate a zonei de coastă 
ca mijloace pentru a asigura utilizarea 
coerentă și eficientă a spațiului maritim;

Or. en

Amendamentul 761
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Jo 
Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. reamintește concluziile Consiliului 
European din 2002 care a stabilit un 
obiectiv fără caracter obligatoriu de 
interconexiune electrică de 10 % din 
capacitatea națională de producție 
instalată, care să fie îndeplinit până în 
2005; subliniază că majoritatea statelor 
membre nu au îndeplinit acest obiectiv; 
consideră că o interconexiune mai mare 
va facilita comerțul transfrontalier și va 
crește capacitatea de echilibrare a UE, 
având astfel ca rezultat o integrare a 
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surselor regenerabile de energie mai 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 762
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază că, având în vedere 
conectarea a peste 80 % dintre SRE la 
rețelele de distribuție și creșterea 
descentralizării aprovizionării cu energie, 
nevoile de investiții trebuie transferate de 
la nivelul transportului la nivelul 
distribuției;

Or. en

Amendamentul 763
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. reamintește că energia nucleară este 
una dintre sursele de energie cele mai 
economice și mai ecologice și mai puțin 
vulnerabile în fața schimbărilor privind 
prețul combustibililor; consideră, prin 
urmare, că energia nucleară este, în 
cadrul mixului de energie al UE, 
indispensabilă în vederea realizării unei 
societăți consumatoare de combustibili 
nefosili;
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Or. en

Amendamentul 764
Francisco Sosa Wagner
Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. evidențiază că modernizarea 
infrastructurii energetice existente 
include nu numai infrastructura pentru 
oferta de energie, ci și infrastructura 
pentru cererea de energie, inclusiv 
elementul important al clădirilor 
existente, care reprezintă în prezent 40 % 
din consumul nostru de energie;

Or. es

Amendamentul 765
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. reamintește că modernizarea 
infrastructurii energetice existente 
include nu numai infrastructura de pe 
latura ofertei, ci și infrastructura de pe 
latura cererii, inclusiv stocul semnificativ 
al clădirilor existente, care reprezintă în 
prezent 40 % din consumul de energie al 
UE;

Or. en

Amendamentul 766
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. solicită, prin urmare, Comisiei să 
includă printre obiectivele sale privind 
cadrul pentru 2030 pentru politici în 
domeniul climei și al energiei un obiectiv 
sau un set de obiective obligatoriu privind 
interconexiunile infrastructurii electrice 
pe baza unei analize a avantajelor 
comparative ale fiecărui stat membru în 
domeniul energiei din surse regenerabile 
și în vederea finalizării infrastructurii 
„superrețelei” UE care conectează 
nordul, sudul, estul și vestul;

Or. en

Amendamentul 767
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou) – după subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. constată că UE are cele mai înalte 
standarde de mediu de la nivel mondial, o 
populație îmbătrânită și rate ridicate ale 
șomajului în multe state membre și că 
creșterea economică actuală este scăzută 
sau inexistentă, iar această situație se 
poate remedia doar prin creșterea 
competitivității sale;

Or. en

Amendamentul 768
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou) – după subtitlul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. constată, în plus, că activitatea 
economică din UE ulterioară introducerii 
pachetului pentru 2020 s-a diminuat și că 
multe dintre produsele pe care le cumpără 
cetățenii din UE și care pot fi produse și 
transportate numai prin utilizarea de 
energie și producerea de dioxid de carbon 
sunt importate în Uniune și astfel, prin 
definiție, diminuează competitivitatea, 
ocuparea forței de muncă, creșterea 
economică, consumul energetic din 
interiorul UE și duc la o creștere a 
relocării emisiilor de dioxid de carbon, a 
șomajului și exportă în mod eficient 
emisiile noastre în țări terțe;

Or. en

Amendamentul 769
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. consideră că din cauza naturii 
descentralizate și locale a aprovizionării 
cu energie din surse regenerabile, în 
cadrul căreia cetățenii joacă un rol 
fundamental, trebuie asigurate condiții de 
concurență echitabile pentru inițiativele 
cetățenești, inclusiv prin cooperative; 
insistă asupra faptului că cetățenii trebuie 
să poată participa în fiecare domeniu al 
lanțului energetic: producție, consum și 
comerțul cu amănuntul;

Or. en


