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Amendamentul 770
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe să respecte aquis-
ul comunitar în domeniul energiei, poate 
contribui la consolidarea poziției de 
negociere a furnizorilor europeni de 
energie în raport cu cea a concurenților 
externi;

28. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile
din UE și din țările terțe să respecte aquis-
ul comunitar în domeniul energiei, poate 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru furnizorii europeni de energie în 
raport cu producătorii de energie din țările 
terțe și le poate consolida poziția de 
negociere;

Or. en

Amendamentul 771
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe să respecte aquis-
ul comunitar în domeniul energiei, poate 
contribui la consolidarea poziției de 
negociere a furnizorilor europeni de 
energie în raport cu cea a concurenților 
externi;

28. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe să respecte aquis-
ul comunitar, în special în domeniul 
energiei și al mediului, poate contribui la 
consolidarea poziției de negociere a 
furnizorilor europeni de energie în raport 
cu cea a concurenților externi;

Or. pt

Amendamentul 772
Inese Vaidere
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe să respecte aquis-
ul comunitar în domeniul energiei, poate 
contribui la consolidarea poziției de 
negociere a furnizorilor europeni de 
energie în raport cu cea a concurenților 
externi;

28. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe să respecte aquis-
ul comunitar în domeniul energiei, poate 
contribui la consolidarea poziției de 
negociere a furnizorilor europeni de 
energie în raport cu cea a concurenților 
externi; subliniază necesitatea unei 
politici externe mai bine coordonate în 
domeniul energiei;

Or. en

Amendamentul 773
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe să respecte aquis-
ul comunitar în domeniul energiei, poate 
contribui la consolidarea poziției de 
negociere a furnizorilor europeni de 
energie în raport cu cea a concurenților 
externi;

28. consideră că o piață internă finalizată,
deschisă și transparentă, în care toate 
întreprinderile din UE și din țările terțe să 
respecte aquis-ul comunitar în domeniul 
energiei, poate contribui la consolidarea 
poziției de negociere a furnizorilor 
europeni de energie în raport cu cea a 
concurenților externi;

Or. de

Amendamentul 774
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28а. subliniază necesitatea unui dialog cu 
țările care nu fac parte din UE, cu privire 
la punerea în aplicare a principiilor 
stabilite de UE în legătură cu protecția 
mediului, utilizarea tehnologiilor 
ecologice și menținerea unui statut de 
conservare satisfăcător;

Or. bg

Amendamentul 775
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază faptul că stabilirea unor 
obiective obligatorii privind emisiile de 
gaze cu efect de seră, energia din surse 
regenerabile și eficiența energetică va 
stimula investițiile timpurii în tehnologii 
cu emisii scăzute de carbon, creând astfel 
locuri de muncă și creștere economică și 
oferind totodată industriei europene un 
avantaj competitiv internațional;

Or. en

Amendamentul 776
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. constată cu îngrijorare diferențele 
din ce în ce mai mari existente la nivelul 
costurilor la energie între Europa și 



PE523.090v02-00 6/83 AM\1010283RO.doc

RO

concurenții săi internaționali și invită 
Comisia să verifice orice propunere 
viitoare în domeniul politicii energetice și 
de mediu în ceea ce privește impactul 
acestora asupra prețurilor la energie și, 
astfel, asupra competitivității industriei 
europene, îndeosebi a industriei mari 
consumatoare de energie, pentru a evita 
efectele negative asupra creșterii;

Or. de

Amendamentul 777
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază faptul că mecanismele 
învechite de stabilire a prețurilor, în 
special contractele pentru gaz formulate 
pe baza indexării petrolului, nu permit o 
stabilire a prețurilor eficientă și 
transparentă, definită de echilibrul dintre 
cerere și ofertă, fapt care generează 
prețuri mari pentru consumatori; prin 
urmare, invită Comisia și statele membre 
să revizuiască toate contractele pentru gaz 
bazate pe astfel de mecanisme învechite 
de stabilire a prețurilor; îndeamnă 
Comisia să participe și la analiza 
posibilităților de renegociere a acestor 
contracte, nu numai la activitatea 
desfășurată pentru prelungirea lor;

Or. en

Amendamentul 778
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE



AM\1010283RO.doc 7/83 PE523.090v02-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază faptul că, în următorul 
deceniu, va fi necesar să se investească în 
sectorul energiei electrice din cauza 
faptului că în viitor actualele centrale de 
energie electrică vor fi înlocuite, iar 
rețelele vor fi modernizate; insistă asupra 
faptului că consumatorii de energie și 
contribuabilii nu pot fi împovărați cu o 
eventuală creștere a prețurilor la energie 
și că, pentru a reduce costurile, 
economiile de energie și măsurile de 
eficiență energetică vor trebui să joace un 
rol esențial;

Or. en

Amendamentul 779
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază faptul că stabilirea 
prețurilor în funcție de piață în sectorul 
energiei, inclusiv internalizarea costurilor 
externe, fără a crea însă o conexiune cu 
stabilirea prețurilor pe piețele terțe, 
constituie cea mai bună modalitate de a 
asigura prețuri competitive;

Or. en

Amendamentul 780
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen
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Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră cu tărie că reducerea 
consumului de energie și a costurilor prin 
sporirea eficienței energetice, dezvoltarea 
în continuare a surselor regenerabile de 
energie, precum și utilizarea cercetării și 
a inovării pentru a crea noi tehnologii de 
reducere a emisiilor de CO2 sunt necesare 
pentru a crește competitivitatea Uniunii și 
pentru a genera creștere și locuri de 
muncă de înaltă calitate, care sunt 
esențiale și care nu pot fi exportate în 
afara Uniunii;

Or. en

Amendamentul 781
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că un cadru clar 
pentru 2030, care să includă obiective 
obligatorii privind energia din surse 
regenerabile și eficiența energetică, va 
determina realizarea de investiții private 
după 2020 în tehnologiile cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, sporind 
potențialul de creare de locuri de muncă 
în aceste sectoare; prin urmare, solicită 
Comisiei să evidențieze mai bine în cadrul 
semestrului european potențialul statelor 
membre de a crea locuri de muncă cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
îmbunătățind competențele și informațiile 
în ceea ce privește emisiile scăzute de 
dioxid de carbon și consolidând 
parteneriatele între actorii naționali de pe 
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piața muncii;

Or. en

Amendamentul 782
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. îndeamnă Comisia și în special 
DG Concurență să introducă în revizuirea 
orientărilor privind ajutoarele de stat 
condiții favorabile mediului pentru 
investițiile în eficiența energetică, inclusiv 
în industrie;

Or. en

Amendamentul 783
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, 
Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. consideră că stabilirea unor obiective 
ambițioase ar oferi stimulentele necesare 
pentru revitalizarea economiilor statelor 
membre și ar pune capăt crizei economice 
actuale, sporind competitivitatea prin 
reducerea costurilor de producție pentru 
industria grea, reducere care se poate 
realiza prin utilizarea eficientă a 
resurselor și prin eficiență energetică; 
consideră, de asemenea, că aceste 
obiective ambițioase ar atenua 
vulnerabilitatea la fluctuațiile prețurilor 
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la energie la nivel mondial și ar asigura
un mediu de investiții mai stabil, precum 
și afirmarea Europei ca lider în sectorul 
tehnologiilor înalte durabile și avantajul 
primului venit;

Or. en

Amendamentul 784
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. solicită Comisiei să pună în aplicare 
seria de acțiuni-cheie în domeniul 
ocupării forței de muncă pentru o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și să promoveze creșterea gradului 
de utilizare a instrumentelor financiare 
ale UE disponibile la nivelul statelor 
membre, la nivel regional și local, precum 
și pentru sectoarele private, în scopul 
efectuării de investiții inteligente cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, de exemplu 
prin sporirea în continuare a capacității 
de creditare a Băncii Europene de 
Investiții în domeniul utilizării eficiente a 
resurselor și al energiei din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 785
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 28 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28c. subliniază faptul că sectorul 
imobiliar reprezintă 40 % din consumul 
brut de energie în UE și că, potrivit 
Agenției Internaționale a Energiei, 80 % 
din potențialul de eficiență energetică al 
sectorului imobiliar și peste 50 % din cel 
al industriei rămân neexploatate; observă 
că, în acest domeniu, există un potențial 
semnificativ de reducere a facturilor la 
energie, care ar crea totodată locuri de 
muncă imposibil de relocat din UE;

Or. en

Amendamentul 786
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a preveni 
scurgerile de carbon; solicită, prin urmare, 
Comisiei să prezinte cât mai curând posibil 
o evaluare și recomandări suplimentare cu 
privire la acțiunile viitoare care ar putea 
preveni riscul de relocare a emisiilor de 
carbon generat de relocarea producției în 
afara UE și care să se concentreze în 
special pe scenarii suplimentare în cazul 
unor acțiuni globale limitate sau în lipsa 
unor acțiuni globale ulterioare privind 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon;

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a preveni 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon;
solicită, prin urmare, Comisiei să prezinte 
cât mai curând posibil o evaluare și 
recomandări suplimentare cu privire la 
acțiunile viitoare care ar putea preveni 
riscul de relocare a emisiilor de carbon 
generat de relocarea producției în afara UE, 
cum ar fi un mecanism de includere a 
carbonului la frontierele UE, și care să se 
concentreze în special pe scenarii 
suplimentare în cazul unor acțiuni globale 
limitate sau în lipsa unor acțiuni globale 
ulterioare privind reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon;

Or. fr
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Amendamentul 787
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a preveni 
scurgerile de carbon; solicită, prin urmare, 
Comisiei să prezinte cât mai curând posibil 
o evaluare și recomandări suplimentare cu 
privire la acțiunile viitoare care ar putea 
preveni riscul de relocare a emisiilor de 
carbon generat de relocarea producției în 
afara UE și care să se concentreze în 
special pe scenarii suplimentare în cazul 
unor acțiuni globale limitate sau în lipsa 
unor acțiuni globale ulterioare privind 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon;

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a preveni 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon; 
solicită, prin urmare, Comisiei să prezinte 
cât mai curând posibil o evaluare și 
recomandări suplimentare cu privire la 
acțiunile viitoare care ar putea preveni 
riscul de relocare a emisiilor de carbon 
generat de relocarea producției în afara UE 
(cum ar fi instituirea unui mecanism de 
includere a emisiilor de dioxid de carbon) 
și care să se concentreze în special pe 
scenarii suplimentare în cazul unor acțiuni 
globale limitate sau în lipsa unor acțiuni 
globale ulterioare privind reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 788
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a preveni 
scurgerile de carbon; solicită, prin urmare, 

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a preveni 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon;
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Comisiei să prezinte cât mai curând posibil 
o evaluare și recomandări suplimentare cu 
privire la acțiunile viitoare care ar putea 
preveni riscul de relocare a emisiilor de 
carbon generat de relocarea producției în 
afara UE și care să se concentreze în 
special pe scenarii suplimentare în cazul 
unor acțiuni globale limitate sau în lipsa 
unor acțiuni globale ulterioare privind 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon;

solicită, prin urmare, Comisiei să prezinte 
cât mai curând posibil o evaluare și 
recomandări suplimentare cu privire la 
acțiunile viitoare care ar putea preveni 
riscul de relocare a emisiilor de carbon 
generat de relocarea producției în afara 
UE;

Or. fr

Amendamentul 789
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a 
preveni scurgerile de carbon; solicită, prin 
urmare, Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o evaluare și recomandări 
suplimentare cu privire la acțiunile 
viitoare care ar putea preveni riscul de 
relocare a emisiilor de carbon generat de 
relocarea producției în afara UE și care 
să se concentreze în special pe scenarii 
suplimentare în cazul unor acțiuni 
globale limitate sau în lipsa unor acțiuni 
globale ulterioare privind reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon;

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie;

Or. en

Amendamentul 790
András Gyürk
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a preveni 
scurgerile de carbon; solicită, prin urmare, 
Comisiei să prezinte cât mai curând posibil 
o evaluare și recomandări suplimentare cu 
privire la acțiunile viitoare care ar putea 
preveni riscul de relocare a emisiilor de 
carbon generat de relocarea producției în 
afara UE și care să se concentreze în 
special pe scenarii suplimentare în cazul 
unor acțiuni globale limitate sau în lipsa 
unor acțiuni globale ulterioare privind 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon;

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a preveni 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon; 
solicită, prin urmare, Comisiei să prezinte 
cât mai curând posibil o evaluare și 
recomandări suplimentare cu privire la 
acțiunile viitoare care ar putea reconcilia 
obiectivele politice în materie de climă și 
mediu cu competitivitatea industriei și 
care ar putea preveni riscul de relocare a 
emisiilor de carbon generat de relocarea 
producției în afara UE și care să se 
concentreze în special pe scenarii 
suplimentare în cazul unor acțiuni globale 
limitate sau în lipsa unor acțiuni globale 
ulterioare privind reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 791
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a preveni 
scurgerile de carbon; solicită, prin urmare, 
Comisiei să prezinte cât mai curând posibil 
o evaluare și recomandări suplimentare cu 
privire la acțiunile viitoare care ar putea 
preveni riscul de relocare a emisiilor de 

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a preveni 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon; 
solicită, prin urmare, Comisiei să prezinte 
cât mai curând posibil o evaluare și 
recomandări suplimentare cu privire la 
acțiunile viitoare care ar putea preveni 
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carbon generat de relocarea producției în 
afara UE și care să se concentreze în 
special pe scenarii suplimentare în cazul 
unor acțiuni globale limitate sau în lipsa 
unor acțiuni globale ulterioare privind 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon;

riscul de relocare a emisiilor de carbon 
generat de relocarea producției în afara 
UE; consideră că ar trebui să se asigure 
prețuri competitive la energie și materii 
prime pentru sectoarele relocării emisiilor 
de carbon, inclusiv aplicarea modelului 
BAT („cele mai bune tehnologii 
existente”); consideră că, în ceea ce 
privește dificultățile din industria 
siderurgică, ar fi util dacă cocsul 
metalurgic ar fi separat în sistemul de 
comercializare a emisiilor; consideră că 
evaluarea ar trebui să se concentreze în 
special pe scenarii suplimentare în cazul 
unor acțiuni globale limitate sau în lipsa 
unor acțiuni globale ulterioare privind 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon;

Or. fi

Amendamentul 792
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a preveni 
scurgerile de carbon; solicită, prin urmare, 
Comisiei să prezinte cât mai curând posibil 
o evaluare și recomandări suplimentare cu 
privire la acțiunile viitoare care ar putea 
preveni riscul de relocare a emisiilor de 
carbon generat de relocarea producției în 
afara UE și care să se concentreze în 
special pe scenarii suplimentare în cazul 
unor acțiuni globale limitate sau în lipsa 
unor acțiuni globale ulterioare privind 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon;

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatorii privați și de 
către industrie a unui preț rezonabil pentru 
energie și pentru a preveni relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon; solicită, prin 
urmare, Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o evaluare și recomandări 
suplimentare cu privire la acțiunile viitoare 
care ar putea preveni riscul de relocare a 
emisiilor de carbon generat de relocarea 
producției și a investițiilor în afara UE și 
care să se concentreze în special pe scenarii 
suplimentare în cazul unor acțiuni globale 
limitate sau în lipsa unor acțiuni globale 
ulterioare privind reducerea emisiilor de 
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dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 793
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a preveni 
scurgerile de carbon; solicită, prin 
urmare, Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o evaluare și recomandări 
suplimentare cu privire la acțiunile 
viitoare care ar putea preveni riscul de 
relocare a emisiilor de carbon generat de 
relocarea producției în afara UE și care 
să se concentreze în special pe scenarii 
suplimentare în cazul unor acțiuni 
globale limitate sau în lipsa unor acțiuni 
globale ulterioare privind reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon;

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile în domeniul energiei
pentru a asigura plătirea de către 
consumatori a unui preț rezonabil pentru 
energie și obținerea de venituri de către 
investitori și pentru a preveni relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 794
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 

29. solicită Comisiei să prezinte un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a integra 
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plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a 
preveni scurgerile de carbon; solicită, prin 
urmare, Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o evaluare și recomandări 
suplimentare cu privire la acțiunile 
viitoare care ar putea preveni riscul de 
relocare a emisiilor de carbon generat de 
relocarea producției în afara UE și care 
să se concentreze în special pe scenarii 
suplimentare în cazul unor acțiuni 
globale limitate sau în lipsa unor acțiuni 
globale ulterioare privind reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon;

ponderi ridicate ale diverselor surse 
regenerabile de energie prin identificarea 
blocajelor existente în ceea ce privește 
transparența prețurilor la vânzarea cu 
amănuntul a energiei electrice și în ceea 
ce privește reflectarea costurilor de către 
aceste prețuri, pentru a le permite 
consumatorilor să beneficieze pe deplin de 
avantajele unei piețe liberalizate a 
energiei;

Or. en

Amendamentul 795
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a 
preveni scurgerile de carbon; solicită, prin 
urmare, Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o evaluare și recomandări 
suplimentare cu privire la acțiunile viitoare 
care ar putea preveni riscul de relocare a 
emisiilor de carbon generat de relocarea 
producției în afara UE și care să se 
concentreze în special pe scenarii 
suplimentare în cazul unor acțiuni globale 
limitate sau în lipsa unor acțiuni globale 
ulterioare privind reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon;

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
furnizarea de energie la prețuri accesibile 
pentru consumatori și industrie, precum și 
prevenirea relocării emisiilor de dioxid de 
carbon; solicită, prin urmare, Comisiei să 
prezinte cât mai curând posibil o evaluare 
și recomandări suplimentare cu privire la 
acțiunile viitoare care ar putea preveni 
riscul de relocare a emisiilor de carbon 
generat de relocarea producției în afara UE 
și care să se concentreze în special pe 
scenarii suplimentare în cazul unor acțiuni 
globale limitate sau în lipsa unor acțiuni 
globale ulterioare privind reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en
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Amendamentul 796
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a 
preveni scurgerile de carbon; solicită, 
prin urmare, Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o evaluare și recomandări 
suplimentare cu privire la acțiunile 
viitoare care ar putea preveni riscul de 
relocare a emisiilor de carbon generat de 
relocarea producției în afara UE și care 
să se concentreze în special pe scenarii 
suplimentare în cazul unor acțiuni 
globale limitate sau în lipsa unor acțiuni 
globale ulterioare privind reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon;

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile (inclusiv 
maximizarea economiilor de energie) 
pentru integrarea energiei din surse 
regenerabile, cu scopul de a identifica 
blocajele existente în ceea ce privește 
transparența formării prețurilor la 
energie electrică și de a le permite 
consumatorilor să beneficieze pe deplin de 
avantajele unei piețe energetice cu 
adevărat liberalizate;

Or. es

Amendamentul 797
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
plătirea de către consumatori a unui preț
rezonabil pentru energie și pentru a 
preveni scurgerile de carbon; solicită, prin 
urmare, Comisiei să prezinte cât mai 

29. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze modele de 
piață noi și rentabile pentru a asigura 
furnizarea de energie la cele mai mici 
prețuri pentru consumatori și pentru a 
preveni relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon; solicită, prin urmare, Comisiei să 
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curând posibil o evaluare și recomandări 
suplimentare cu privire la acțiunile viitoare 
care ar putea preveni riscul de relocare a 
emisiilor de carbon generat de relocarea 
producției în afara UE și care să se 
concentreze în special pe scenarii 
suplimentare în cazul unor acțiuni 
globale limitate sau în lipsa unor acțiuni 
globale ulterioare privind reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon;

prezinte cât mai curând posibil o evaluare 
și recomandări suplimentare cu privire la 
acțiunile viitoare care ar putea preveni 
riscul de relocare a emisiilor de carbon, în 
special din sectoarele mari consumatoare 
de energie electrică, risc generat de 
relocarea producției în afara UE, ținând 
seama de contextul internațional;

Or. en

Amendamentul 798
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită Comisia să lanseze un studiu 
în cadrul căruia să analizeze costurile 
generale ale sistemului, efectele diferitelor 
surse de energie și impactul asupra 
caracterului adecvat al producției de 
energie pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 799
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. susține decuplarea mecanismului de 
stabilire a prețurilor la gaze, prin alegerea 
de soluții mai flexibile în locul indexării 
în funcție de prețul petrolului, și 
respectând, totodată, libertatea 
schimburilor comerciale;
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Or. fr

Amendamentul 800
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. consideră că este necesar să se 
acorde prioritate asigurării unor prețuri 
accesibile la energie pentru a aduce 
beneficii gospodăriilor, întreprinderilor și 
industriilor; invită Comisia să ia în 
considerare preocupările acestora atunci 
când adoptă noi măsuri în domeniul 
energiei și al schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 801
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. observă că relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon vizează nu numai 
emisiile generate de actualele instalații, ci 
și viitoarele decizii de investiții deoarece 
întreprinderile ar putea evita să 
investească în instalații pe teritoriul 
Europei; în acest context, invită Comisia 
ca, la elaborarea cadrului pentru 2030, să 
elimine toate soluțiile care pot determina 
creșterea prețurilor la energie sau 
intensificarea relocării emisiilor de dioxid 
de carbon;

Or. en
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Amendamentul 802
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază faptul că alocarea gratuită 
nu abordează motivația economică de a 
include prețul carbonului în produse; 
observă că un studiu realizat recent 
pentru Comisia Europeană nu a găsit 
nicio dovadă care să demonstreze că în 
cursul celor două perioade anterioare de 
comercializare a certificatelor de emisii a 
avut loc o relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon; subliniază faptul că, pentru a 
reduce pe viitor potențialul risc de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon, o 
parte din veniturile rezultate din licitații 
în cadrul ETS ar trebui să fie alocată 
pentru investiții mari de capital în 
tehnologii inovatoare în sectoarele cu 
consum ridicat de energie sau pentru 
încurajarea unor noi metode de creare de 
locuri de muncă, de exemplu prin 
reducerea impozitelor pe muncă;

Or. en

Amendamentul 803
Konrad Szymański, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 29 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29b. subliniază faptul că prețurile 
energiei reprezintă un element foarte 
important pentru bugetul persoanelor 
fizice și, respectiv, pentru costurile de 
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producție ale clienților industriali și că, în 
general, prețurile energiei determină 
competitivitatea entităților din UE față de 
omologii lor din alte economii dezvoltate 
ale lumii;

Or. en

Amendamentul 804
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale;
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE ar trebui să acorde 
prioritate C&D și inovației;

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale;
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE trebuie să acorde 
prioritate C-D și inovării, precum și 
dezvoltării de parteneriate științifice și 
tehnice cu partenerii săi internaționali;

Or. fr

Amendamentul 805
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE ar trebui să acorde 

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE trebuie să acorde 
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prioritate C&D și inovației; prioritate C-D și inovării; invită Comisia 
să prezinte o strategie de politică 
industrială pentru energia din surse 
regenerabile, care să acopere întregul 
proces, de la cercetare și dezvoltare până 
la stadiul de finanțare;

Or. de

Amendamentul 806
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE ar trebui să acorde 
prioritate C&D și inovației;

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE trebuie să acorde 
prioritate prețului energiei, C-D și 
inovării;

Or. fi

Amendamentul 807
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE ar trebui să acorde

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale, 
precum și evitării impunerii unor 
obiective obligatorii generale și 
împovărătoare; constată, de asemenea, că 
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prioritate C&D și inovației; economiile lor se dezvoltă într-un ritm 
mult mai rapid decât economia UE; deduce 
că UE trebuie să acorde prioritate C-D și 
inovării;

Or. en

Amendamentul 808
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE ar trebui să acorde 
prioritate C&D și inovației;

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale;
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
economia UE; deduce că UE trebuie să 
sprijine C-D și inovarea și că trebuie să 
se bazeze pe poziția sa de lider în 
domeniul tehnologiilor ecologice;

Or. en

Amendamentul 809
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE ar trebui să acorde 

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
economia UE; deduce că UE trebuie să 
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prioritate C&D și inovației; acorde prioritate C-D și inovării și mai 
ales creării de valoare adăugată 
europeană pentru dezvoltarea și producția 
internă de tehnologii și produse necesare 
pentru eficiența energetică și surse 
regenerabile de energie, precum și ratei 
cu care rezultatele cercetării și ale 
inovării în domeniul energiei sunt 
transformate în produse și servicii 
concrete;

Or. en

Amendamentul 810
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE ar trebui să acorde 
prioritate C&D și inovației;

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
economia UE; deduce că UE trebuie să 
acorde prioritate C-D, inovării și 
îmbunătățirii productivității proceselor 
industriale; reamintește că dovezile 
recente indică faptul că, în timp ce UE 
rămâne un lider marginal în cursa 
mondială a tehnologiilor ecologice, SUA 
și China recuperează rapid diferența; prin 
urmare, solicită Comisiei și statelor 
membre să își intensifice investițiile și să 
sprijine produsele și serviciile ecologice;

Or. en

Amendamentul 811
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE ar trebui să acorde 
prioritate C&D și inovației;

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
economia UE; deduce că UE trebuie să 
acorde prioritate C-D și inovării pentru o 
dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 812
Paul Rübig, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE ar trebui să acorde 
prioritate C&D și inovației;

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE trebuie să acorde 
prioritate C-D și inovării; consideră că în 
special veniturile obținute din vânzarea 
certificatelor ETS ar trebui, prin urmare, 
să fie complet separate pe viitor, pentru a 
se facilita investițiile în inovare în 
sectoarele cu emisii reduse de carbon și 
pentru a se evita costurile indirecte legate 
de CO2;

Or. de
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Amendamentul 813
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE ar trebui să acorde 
prioritate C&D și inovației;

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor se 
dezvoltă într-un ritm mult mai rapid decât 
UE; deduce că UE trebui să acorde 
asistență prioritară C-D și inovării;

Or. es

Amendamentul 814
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
constată, de asemenea, că economiile lor 
se dezvoltă într-un ritm mult mai rapid 
decât UE; deduce că UE ar trebui să 
acorde prioritate C&D și inovației;

30. constată că principalii concurenți ai UE 
de pe piața mondială acordă o foarte mare 
importanță dezvoltării tehnologice, inovării 
și îmbunătățirii proceselor industriale; 
deduce că UE trebuie să acorde prioritate 
C-D și inovării și că stabilirea de obiective 
pe termen lung va stimula crearea de noi 
tehnologii;

Or. en

Amendamentul 815
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30а. atrage atenția asupra impactului pe 
care componentele ecologice îl au asupra 
prețului produselor energetice și 
subliniază necesitatea luării în 
considerare a acestui impact la încheierea 
acordurilor între statele membre ale UE și 
țări care nu fac parte din UE;

Or. bg

Amendamentul 816
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. consideră că inovarea necesară se va 
produce doar dacă întreprinderile private 
vor fi în măsură să aloce fonduri 
suficiente care să nu fie utilizate pentru a 
acoperi costuri inutile care decurg din 
legislația împovărătoare; solicită să se 
abordeze cu adevărat eficacitatea 
costurilor în atingerea viitoarelor 
obiective ale UE;

Or. en

Amendamentul 817
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Hannu Takkula, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. încurajează Comisia să sprijine 
dezvoltarea unor biocombustibili avansați 
pentru sectorul transportului care să 
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amelioreze calitatea carburanților, 
sporind astfel competitivitatea generală a 
economiei europene, fără a fi nevoie de 
investiții suplimentare în noi 
infrastructuri;

Or. en

Amendamentul 818
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. recunoaște faptul că sectorul 
energiei din surse regenerabile sprijină 
alte sectoare economice din Europa, cum 
ar fi industria metalelor, industria 
echipamentelor electrice și electronice, 
industria IT, construcțiile, transporturile 
și serviciile financiare; regretă faptul că 
nu există o politică industrială specifică 
pentru a răspunde nevoilor acestui 
domeniu aflat în curs de dezvoltare 
rapidă, care creează numeroase locuri de 
muncă în economia UE; invită Comisia 
să elaboreze o strategie industrială pentru 
tehnologiile din domeniul energiei din 
surse regenerabile, care să includă părțile 
interesate de la nivel regional și local și 
care să se concentreze asupra inovării 
tehnologice, asupra blocajelor existente în 
lanțul de aprovizionare și asupra 
finanțării;

Or. en

Amendamentul 819
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să promoveze 
educația în domeniul științelor, al 
tehnologiei, al ingineriei și al matematicii 
(STIM) pentru sectorul energetic și să 
mențină capacitatea instituțiilor de 
învățământ de a asigura o forță de muncă 
calificată, precum și următoarea 
generație de oameni de știință și de 
inventatori care vor contribui la atingerea 
obiectivului unei Europe durabile și 
autonome din punct de vedere energetic; 
în acest sens, reamintește rolul important 
al programului Orizont 2020 și al 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie în reducerea decalajului 
dintre cercetare, educație și inovare 
aplicată în sectorul energetic;

Or. en

Amendamentul 820
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază faptul că implementarea 
CSC ar putea fi cheia pentru atingerea 
obiectivelor de reducere a emisiilor de 
CO2 la un cost mai mic până în 2050, 
îndeosebi pentru sectoarele industriale cu 
nivelul cel mai ridicat de emisii de CO2 și 
care se confruntă cu o puternică 
concurență internațională; invită Comisia 
să ia măsurile necesare pentru 
dezvoltarea acestei tehnologii, având în 
vedere potențialul său real;

Or. fr
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Amendamentul 821
Ivo Belet, Esther de Lange, Anne Delvaux, Alojz Peterle, Sophie Auconie, Françoise 
Grossetête, Mathieu Grosch

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea de a crea un sistem 
proporțional și nediscriminatoriu de 
echivalare a emisiilor de dioxid de carbon, 
astfel cum este menționat în 
Directiva 2009/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 aprilie 2009, care să internalizeze 
externalitățile negative ale producției și 
ale transporturilor, cum ar fi o ajustare 
fiscală europeană la frontieră (AFF) 
aplicată de statele membre în cazul 
produselor importate, care se calculează 
pe baza costului emisiilor de dioxid de 
carbon pe durata ciclului de viață al 
acestor emisii pentru produsele în cauză 
și care include un mecanism de reducere 
a prețurilor pentru exporturi; subliniază 
că, pentru ca sistemul de echivalare a 
emisiilor de dioxid de carbon aplicat în 
cazul produselor importate să fie 
compatibil cu normele OMC, pentru 
produsele similare ar trebui să se aplice o 
taxă internă pe emisiile de dioxid de 
carbon, însă aceasta nu ar trebui să fie în
mod direct impusă producătorilor sau 
transportatorilor; recunoaște faptul că, 
din cauza complexității sale în practică, 
ajustarea fiscală la frontieră ar trebui să 
fie concepută cu atenție și implementată 
treptat în conformitate cu acordurile 
comerciale internaționale, de exemplu 
printr-un proiect pilot pus în aplicare în 
sectoarele cele mai afectate de taxele de 
mediu interne; consideră că ajustarea 
fiscală la frontieră ar avantaja atât 
competitivitatea întreprinderilor din UE, 
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cât și sustenabilitatea mediului în cazul 
producției și al transporturile 
internaționale; subliniază faptul că 
veniturile obținute din ajustarea fiscală la 
frontieră ar putea fi utilizată pentru a 
reduce impozitele, în special impozitele 
asupra forței de muncă, și/sau pentru a 
sprijini dezvoltarea de tehnologii 
durabile;

Or. en

Amendamentul 822
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază riscul „relocării emisiilor 
scăzute de dioxid de carbon”, care se 
referă la faptul că Europa pierde 
investițiile în tehnologiile cu emisii 
scăzute de carbon din cauza incertitudinii 
create de ambițiile UE de a continua 
decarbonizarea; în acest context, constată 
că ponderea actuală a UE în materie de 
brevete globale în domeniul tehnologiilor 
cu emisii scăzute de carbon s-a redus la o 
treime, de la aproape jumătate în 1999;

Or. en

Amendamentul 823
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. este preocupat de faptul că, în cazul 
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în care alți actori principali de la nivel 
mondial nu adoptă politici similare cu 
politicile actuale ale UE care 
intenționează să se bazeze pe SRE ca 
sursă principală de energie, acest lucru va 
conduce la o lipsă de competitivitate 
periculoasă pentru industriile europene în 
raport cu economiile care vor continua să 
utilizeze în mare măsură combustibilii 
fosili;

Or. en

Amendamentul 824
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 30 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30c. prin urmare, este de părere că orice 
creștere viitoare a obiectivului UE de 
reducere a emisiilor trebuie să fie 
precedată de un acord global care să 
garanteze o împărțire echitabilă a 
responsabilităților între țările dezvoltate și 
în curs de dezvoltare, în special din cauza 
faptului că multe dintre acestea din urmă 
devin rapid principalii poluatori la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 825
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să elaboreze o metodă 
de măsurare a competitivității UE în 

eliminat
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raport cu cea a principalilor săi 
concurenți, care ar putea, de exemplu, să 
se bazeze pe criterii precum politicile 
fiscale, C&D, inovarea, prețul energiei în 
sectorul industrial și poverile 
administrative;

Or. en

Amendamentul 826
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să elaboreze o metodă 
de măsurare a competitivității UE în 
raport cu cea a principalilor săi 
concurenți, care ar putea, de exemplu, să 
se bazeze pe criterii precum politicile 
fiscale, C&D, inovarea, prețul energiei în 
sectorul industrial și poverile 
administrative;

eliminat

Or. en

Amendamentul 827
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să elaboreze o metodă 
de măsurare a competitivității UE în 
raport cu cea a principalilor săi 
concurenți, care ar putea, de exemplu, să 
se bazeze pe criterii precum politicile 
fiscale, C&D, inovarea, prețul energiei în 

eliminat



AM\1010283RO.doc 35/83 PE523.090v02-00

RO

sectorul industrial și poverile 
administrative;

Or. en

Amendamentul 828
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să elaboreze o metodă 
de măsurare a competitivității UE în raport 
cu cea a principalilor săi concurenți, care ar 
putea, de exemplu, să se bazeze pe criterii 
precum politicile fiscale, C&D, inovarea, 
prețul energiei în sectorul industrial și 
poverile administrative;

31. invită Comisia să elaboreze o metodă 
de măsurare a competitivității UE în raport 
cu cea a principalilor săi concurenți, care ar 
putea, de exemplu, să se bazeze pe criterii 
precum politicile fiscale, C-D, inovarea, 
prețul energiei în sectorul industrial și 
sarcinile administrative; subliniază faptul 
că, în măsura în care este posibil, politica 
energetică și de mediu ar trebui să evite 
crearea unor sarcini de reglementare 
asupra întreprinderilor dacă acestea nu 
sunt justificate de interesele 
consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 829
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să elaboreze o metodă 
de măsurare a competitivității UE în raport 
cu cea a principalilor săi concurenți, care ar 
putea, de exemplu, să se bazeze pe criterii 
precum politicile fiscale, C&D, inovarea, 
prețul energiei în sectorul industrial și 
poverile administrative;

31. invită Comisia să elaboreze o metodă 
de măsurare a competitivității UE în raport 
cu cea a principalilor săi concurenți, care ar 
putea, de exemplu, să se bazeze pe criterii 
precum politicile fiscale, C-D, inovarea, 
prețul energiei în sectorul industrial și 
sarcinile administrative; subliniază 
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necesitatea de a factoriza costurile externe 
ale schimbărilor climatice în cadrul 
acestei noi metode, inclusiv costurile 
legate de mediu, de sănătatea publică și 
de ecosisteme în general;

Or. en

Amendamentul 830
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să elaboreze o metodă 
de măsurare a competitivității UE în raport 
cu cea a principalilor săi concurenți, care ar 
putea, de exemplu, să se bazeze pe criterii 
precum politicile fiscale, C&D, inovarea, 
prețul energiei în sectorul industrial și 
poverile administrative;

31. invită Comisia să elaboreze o metodă 
de măsurare a competitivității UE în raport 
cu cea a principalilor săi concurenți, care ar 
putea, de exemplu, să se bazeze pe criterii 
precum politicile fiscale, C-D, exporturile 
de tehnologie, cercetătorii și lucrătorii cu 
înaltă calificare, inovarea, prețul energiei 
în sectorul industrial și sarcinile
administrative;

Or. en

Amendamentul 831
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să elaboreze o metodă 
de măsurare a competitivității UE în raport 
cu cea a principalilor săi concurenți, care ar 
putea, de exemplu, să se bazeze pe criterii 
precum politicile fiscale, C&D, inovarea, 
prețul energiei în sectorul industrial și 
poverile administrative;

31. invită Comisia să elaboreze o metodă 
de măsurare a competitivității UE în raport 
cu cea a principalilor săi concurenți, care ar 
putea, de exemplu, să se bazeze pe criterii 
precum politicile fiscale, nivelurile de 
cercetare și dezvoltare, prețul energiei în 
sectorul industrial, politicile de mediu și în 
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domeniul energiei, nivelul salariilor și al 
productivității, condițiile geologice, 
infrastructura și alți factori relevanți;

Or. en

Amendamentul 832
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31а. atrage atenția asupra rolului-cheie 
pe care IMM-urile îl joacă în calitate de 
generatoare de creștere economică în 
cadrul UE, și invită Comisia și statele 
membre să creeze un mediu favorabil 
pentru investițiile IMM-urilor în 
tehnologiile de economisire a energiei, și 
să le încurajeze în mod activ;

Or. bg

Amendamentul 833
Bogusław Sonik

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. la elaborarea cadrului politicii 
privind schimbările climatice și energia 
propus pentru 2030, îndeamnă Comisia să 
țină seama de faptul că producția SUA de 
gaze de șist a revoluționat aprovizionarea 
mondială cu energie și a determinat o 
reducere semnificativă a emisiilor de gaze 
cu efect de seră; consideră că gazele de 
șist reprezintă probabil o oportunitate 
pentru Europa și că acest sector poate fi 
dezvoltat în condiții de siguranță și în mod 
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ecologic;

Or. en

Amendamentul 834
Konrad Szymański, Niki Tzavela, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. îndeamnă Comisia să evalueze cu 
atenție impactul noilor politici realizând o 
comparație între „locurile de muncă 
ecologice” estimate a fi create și pierderea 
competitivității industriale și a locurilor 
de muncă existente în alte sectoare, 
punând un accent deosebit pe industriile 
grele și recunoscând circumstanțele 
diferite existente în statele membre;

Or. en

Amendamentul 835
Anna Rosbach

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
de punctele forte și de punctele slabe ale 
acesteia, în special în cadrul unor eventuale 
acorduri de liber-schimb semnate de către 
UE, mai ales al acordului de liber-schimb
(parteneriatul comercial și investițional 
transatlantic) care este prevăzut să fie 
semnat cu SUA, în cadrul căruia prețurile 
energiei au fost reduse în mod 
considerabil, în vreme ce eforturile de 
reducere a emisiilor de GES nu sunt la 

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
de punctele forte și de punctele slabe ale 
economiei acesteia, în special în cadrul 
unor eventuale acorduri de liber schimb
semnate de către UE, mai ales al acordului 
de liber schimb (parteneriatul comercial și 
investițional transatlantic) care este 
prevăzut să fie semnat cu SUA, în cadrul 
căruia prețurile energiei au fost reduse;



AM\1010283RO.doc 39/83 PE523.090v02-00

RO

nivelul progreselor deja înregistrate în 
UE;

Or. en

Amendamentul 836
Martina Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
de punctele forte și de punctele slabe ale 
acesteia, în special în cadrul unor 
eventuale acorduri de liber-schimb
semnate de către UE, mai ales al acordului 
de liber-schimb (parteneriatul comercial și 
investițional transatlantic) care este 
prevăzut să fie semnat cu SUA, în cadrul 
căruia prețurile energiei au fost reduse în 
mod considerabil, în vreme ce eforturile de 
reducere a emisiilor de GES nu sunt la 
nivelul progreselor deja înregistrate în UE;

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
de punctele forte și de punctele slabe ale 
economiei acesteia, înainte de semnarea 
de către UE a unor eventuale acorduri de 
liber schimb, mai ales a acordului de liber 
schimb (parteneriatul comercial și 
investițional transatlantic) care este în curs 
de dezbatere cu SUA, în cadrul căruia 
prețurile energiei au fost reduse în mod 
considerabil, în vreme ce eforturile de 
reducere a emisiilor de GES nu sunt la 
nivelul progreselor deja înregistrate în UE;

Or. en

Amendamentul 837
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
de punctele forte și de punctele slabe ale 
acesteia, în special în cadrul unor eventuale 
acorduri de liber-schimb semnate de către 
UE, mai ales al acordului de liber-schimb

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
într-un mod transparent de punctele forte 
și de punctele slabe ale economiei acesteia, 
în special în cadrul unor eventuale acorduri 
de liber schimb semnate de către UE, mai 
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(parteneriatul comercial și investițional 
transatlantic) care este prevăzut să fie 
semnat cu SUA, în cadrul căruia prețurile 
energiei au fost reduse în mod 
considerabil, în vreme ce eforturile de 
reducere a emisiilor de GES nu sunt la 
nivelul progreselor deja înregistrate în 
UE;

ales al acordului de liber schimb
(parteneriatul comercial și investițional 
transatlantic);

Or. en

Amendamentul 838
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
de punctele forte și de punctele slabe ale 
acesteia, în special în cadrul unor 
eventuale acorduri de liber-schimb 
semnate de către UE, mai ales al 
acordului de liber-schimb (parteneriatul 
comercial și investițional transatlantic) 
care este prevăzut să fie semnat cu SUA, 
în cadrul căruia prețurile energiei au fost 
reduse în mod considerabil, în vreme ce 
eforturile de reducere a emisiilor de GES 
nu sunt la nivelul progreselor deja 
înregistrate în UE;

32. subliniază faptul că orice politică 
viitoare a UE trebuie să țină seama de 
punctele forte și de punctele slabe ale 
economiei acesteia și, prin urmare, 
sprijină un cadru ambițios și coerent 
pentru 2030 care va stimula investițiile în 
tehnologii inovatoare, precum și 
cercetarea și dezvoltarea, și astfel va 
consolida competitivitatea UE; 

Or. en

Amendamentul 839
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
de punctele forte și de punctele slabe ale 
acesteia, în special în cadrul unor eventuale 
acorduri de liber-schimb semnate de către 
UE, mai ales al acordului de liber-schimb 
(parteneriatul comercial și investițional 
transatlantic) care este prevăzut să fie 
semnat cu SUA, în cadrul căruia prețurile 
energiei au fost reduse în mod 
considerabil, în vreme ce eforturile de 
reducere a emisiilor de GES nu sunt la 
nivelul progreselor deja înregistrate în 
UE;

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
de punctele forte și de punctele slabe ale 
economiei acesteia, în special în cadrul 
unor eventuale acorduri de liber schimb
semnate de către UE, având în vedere și 
măsurile adoptate pentru a reduce 
emisiile de GES, precum și beneficiile 
economice ale acestora;

Or. en

Amendamentul 840
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló 
Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
de punctele forte și de punctele slabe ale 
acesteia, în special în cadrul unor eventuale 
acorduri de liber-schimb semnate de către 
UE, mai ales al acordului de liber-schimb
(parteneriatul comercial și investițional 
transatlantic) care este prevăzut să fie 
semnat cu SUA, în cadrul căruia prețurile 
energiei au fost reduse în mod considerabil,
în vreme ce eforturile de reducere a 
emisiilor de GES nu sunt la nivelul 
progreselor deja înregistrate în UE;

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
de punctele forte și de punctele slabe ale 
economiei acesteia, în special în cadrul 
unor eventuale acorduri de liber schimb
semnate de către UE, mai ales al acordului 
de liber schimb (parteneriatul comercial și 
investițional transatlantic) care este 
prevăzut să fie semnat cu SUA, în cadrul 
căruia prețurile energiei au fost reduse în 
mod considerabil, în vreme ce eforturile de 
reducere a emisiilor de GES nu sunt la 
nivelul progreselor deja înregistrate în UE, 
deși prețul carbonului în California este 
în prezent mai mare decât dublul prețului 
din UE;
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Or. en

Amendamentul 841
Konrad Szymański, Niki Tzavela, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
de punctele forte și de punctele slabe ale 
acesteia, în special în cadrul unor eventuale 
acorduri de liber-schimb semnate de către 
UE, mai ales al acordului de liber-schimb
(parteneriatul comercial și investițional 
transatlantic) care este prevăzut să fie 
semnat cu SUA, în cadrul căruia prețurile 
energiei au fost reduse în mod considerabil, 
în vreme ce eforturile de reducere a 
emisiilor de GES nu sunt la nivelul 
progreselor deja înregistrate în UE;

32. subliniază cu tărie faptul că orice 
politică viitoare a UE trebuie să țină seama 
de punctele forte și de punctele slabe ale 
economiei acesteia, în special în cadrul 
unor eventuale acorduri de liber schimb
semnate de către UE, mai ales al acordului 
de liber schimb (parteneriatul comercial și 
investițional transatlantic) care este 
prevăzut să fie semnat cu SUA, în cadrul 
căruia prețurile energiei și ale emisiilor de 
CO2 au fost reduse în mod considerabil (ca 
urmare a „revoluției gazelor de șist”);

Or. en

Amendamentul 842
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază faptul că producția și 
utilizarea sporită a gazelor naturale în 
SUA a condus la un aflux de cărbune din 
SUA pe piața europeană; subliniază că 
prețul scăzut la comercializarea 
certificatelor de emisii face ca în prezent 
centralele energetice pe cărbune să fie o 
opțiune mai competitivă decât centralele 
energetice pe gaz; subliniază că trecerea 
de la cărbune la gaze naturale în SUA a 
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determinat o reducere a emisiilor de CO2, 
care au scăzut cu 12 % în perioada 2005-
2012 și înregistrează cele mai mici 
niveluri din 1994 până în prezent, potrivit 
Energy Information Administration a 
SUA;

Or. en

Amendamentul 843
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază importanța vitală a 
investițiilor în opțiuni „fără regrete” 
existente în materie de eficiență 
energetică, energie din surse regenerabile 
și infrastructură energetică, cu scopul de 
a consolida economia, de a genera o 
creștere economică și locuri de muncă 
durabile, precum și de a favoriza prețuri 
stabile și accesibile la energie pentru 
consumatorii europeni;

Or. de

Amendamentul 844
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. constată cu îngrijorare faptul că se 
solicită instituirea unui mecanism de 
includere a emisiilor de dioxid de carbon 
la frontierele UE; consideră că un astfel 
de instrument nu numai că va împiedica 
inovarea și creșterea economică, ci va 
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avea, de asemenea, consecințe negative 
pentru acțiunea de combatere a 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 845
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. consideră cu tărie că energia din 
surse regenerabile este în mod direct 
legată de noi locuri de muncă și de 
creștere economică, în special în ceea ce 
privește menținerea unor locuri de muncă 
de înaltă calitate în Europa; subliniază 
faptul că obiectivul privind sursele 
regenerabile de energie are cel mai ridicat 
potențial de a stimula dezvoltarea pe 
termen lung de locuri de muncă bazate pe 
tehnologii înalte;

Or. en

Amendamentul 846
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. solicită Comisiei să lanseze un studiu 
cuprinzător în cadrul căruia să analizeze 
costurile generale ale sistemului, efectele 
diferitelor surse de energie și impactul lor 
asupra caracterului adecvat al producției 
de energie pe termen lung;
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Or. en

Amendamentul 847
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază faptul că un mediu 
previzibil pentru planificarea economică 
în UE este pus în pericol de impactul 
schimbărilor climatice, precum condițiile 
meteorologice extreme și dezastrele 
naturale; observă că cheltuielile cu 
asigurările împotriva riscurilor vor crește 
din cauza schimbărilor climatice 
permanente; prin urmare, invită Comisia 
să accelereze în continuare dezvoltarea 
gestionării riscurilor de dezastre în UE, 
cu referire specială la costurile economice 
generate de dezastrele naturale și la 
cheltuielile pentru asigurarea împotriva 
riscurilor;

Or. de

Amendamentul 848
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază faptul că o creștere a 
costurilor directe și indirecte din cadrul 
EU ETS trebuie să fie compensată 
integral pentru industriile mari 
consumatoare de energie până când se 
realizează la nivel global condiții de 
concurență echitabile; totuși, consideră că 
acest lucru nu trebuie să accentueze 
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diferențele în materie de competitivitate 
dintre statele membre și, prin urmare, ar 
trebui să fie pus în aplicare de către 
fiecare stat membru ca sistem la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 849
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază faptul că prețurile la 
energie variază între diferitele regiuni în 
funcție de diferențele geologice, politice și 
fiscale și că cea mai bună modalitate de a 
asigura scăderea prețurilor la energie este 
de a profita pe deplin de resursele de 
energie durabile interne ale UE;

Or. en

Amendamentul 850
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 32 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32b. constată că Europa este un continent 
limitat în ceea ce privește resursele și că 
UE importă aproximativ 60 % din gazele 
naturale, peste 80 % din petrol și 
aproximativ 50 % din cărbunele utilizat 
pentru producția de energie; în acest sens, 
insistă asupra elaborării unui cadru 
pentru 2030 care să pună un accent 
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puternic pe sursele durabile și 
regenerabile de energie în cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 851
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 32 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32c. solicită să se creeze un observator 
european privind energia a cărui misiune 
principală să fie evaluarea prețurilor la 
energie și a componentelor lor și 
asigurarea transparenței și a 
accesibilității acestor informații pentru 
toți investitorii și consumatorii finali; 
consideră că observatorul trebuie, de 
asemenea, să prezinte recomandări 
compatibile cu obiectivele noastre pe 
termen lung privind emisiile scăzute de 
dioxid de carbon atât la nivelul UE, cât și 
la nivel național, în scopul de a beneficia 
de cele mai mici prețuri la energie;

Or. en

Amendamentul 852
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Recunoașterea capacităților diferite ale 
statelor membre

Exploatarea potențialului maxim al 
tuturor statelor membre

Or. en
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Amendamentul 853
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, acest lucru 
justificând încercarea de a repartiza mai 
echitabil eforturile, ținând seama de PIB-ul 
fiecărei țări, de progresele înregistrate din 
1990 în ceea ce privește reducerea 
emisiilor, de emisiile pe cap de locuitor, de
potențialul economic și de posibilitățile 
existente în materie de surse regenerabile 
de energie și de eficiență energetică;

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, acest lucru 
justificând încercarea de a repartiza mai 
echitabil eforturile, ținând seama de 
progresele înregistrate din 1990 în ceea ce 
privește reducerea emisiilor, de potențialul 
economic și de posibilitățile existente în 
materie de surse regenerabile de energie și 
de eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 854
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, acest lucru 
justificând încercarea de a repartiza mai 
echitabil eforturile, ținând seama de PIB-ul 
fiecărei țări, de progresele înregistrate din 
1990 în ceea ce privește reducerea 
emisiilor, de emisiile pe cap de locuitor, de 
potențialul economic și de posibilitățile 
existente în materie de surse regenerabile 

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, acest lucru 
justificând încercarea de a repartiza mai 
echitabil eforturile, ținând seama de PIB-ul 
fiecărei țări, de progresele înregistrate 
din 1990 în ceea ce privește reducerea 
emisiilor, de emisiile pe cap de locuitor, de 
potențialul economic și de posibilitățile 
existente în materie de surse regenerabile 
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de energie și de eficiență energetică; de energie și de alte surse indigene de 
energie și de eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 855
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, acest lucru 
justificând încercarea de a repartiza mai 
echitabil eforturile, ținând seama de PIB-ul 
fiecărei țări, de progresele înregistrate din 
1990 în ceea ce privește reducerea 
emisiilor, de emisiile pe cap de locuitor, de 
potențialul economic și de posibilitățile 
existente în materie de surse regenerabile 
de energie și de eficiență energetică;

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, acest lucru 
justificând încercarea de a repartiza mai 
echitabil eforturile, ținând seama de PIB-ul 
fiecărei țări, de progresele înregistrate în 
ceea ce privește reducerea emisiilor în 
temeiul Protocolului de la Kyoto, de 
emisiile pe cap de locuitor, de potențialul 
economic și de posibilitățile existente în 
materie de surse regenerabile de energie și 
de alte surse indigene de energie și de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 856
Georgios Koumoutsakos

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor
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fiecărui stat membru, acest lucru 
justificând încercarea de a repartiza mai 
echitabil eforturile, ținând seama de PIB-ul 
fiecărei țări, de progresele înregistrate din 
1990 în ceea ce privește reducerea 
emisiilor, de emisiile pe cap de locuitor, de 
potențialul economic și de posibilitățile 
existente în materie de surse regenerabile 
de energie și de eficiență energetică;

fiecărui stat membru, având în vedere 
situația economică actuală și mediul de 
afaceri, în special în statele membre care 
se confruntă cu dificultăți financiare 
grave, acest lucru justificând încercarea de 
a repartiza mai echitabil eforturile, ținând 
seama de PIB-ul fiecărei țări, de progresele 
înregistrate din 1990 în ceea ce privește 
reducerea emisiilor, de emisiile pe cap de 
locuitor, de potențialul economic și de 
posibilitățile existente în materie de surse 
regenerabile de energie și de eficiență 
energetică;

Or. el

Amendamentul 857
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, acest lucru 
justificând încercarea de a repartiza mai 
echitabil eforturile, ținând seama de PIB-ul 
fiecărei țări, de progresele înregistrate din 
1990 în ceea ce privește reducerea 
emisiilor, de emisiile pe cap de locuitor, de 
potențialul economic și de posibilitățile 
existente în materie de surse regenerabile 
de energie și de eficiență energetică;

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, ceea ce justifică, 
prin urmare, continuarea activității de a 
repartiza mai echitabil eforturile, astfel 
cum s-a procedat până în prezent, ținând 
seama de PIB-ul fiecărei țări, de progresele 
înregistrate din 1990 în ceea ce privește 
reducerea emisiilor, de emisiile pe cap de 
locuitor, de potențialul economic și de 
posibilitățile existente în materie de surse 
regenerabile de energie și de eficiență 
energetică;

Or. en

Amendamentul 858
Anne Delvaux
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Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, acest lucru 
justificând încercarea de a repartiza mai 
echitabil eforturile, ținând seama de PIB-
ul fiecărei țări, de progresele înregistrate 
din 1990 în ceea ce privește reducerea 
emisiilor, de emisiile pe cap de locuitor, de 
potențialul economic și de posibilitățile 
existente în materie de surse regenerabile 
de energie și de eficiență energetică;

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, ceea ce justifică, 
prin urmare, desfășurarea unei activități 
de repartizare mai echitabilă a eforturilor, 
ținând seama de PIB, de accesul la 
tehnologii, de progresele înregistrate 
din 1990 în ceea ce privește reducerea 
emisiilor, de emisiile pe cap de locuitor, de 
potențialul economic și de posibilitățile 
existente în materie de surse regenerabile 
de energie și de eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 859
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, acest lucru 
justificând încercarea de a repartiza mai 
echitabil eforturile, ținând seama de PIB-ul 
fiecărei țări, de progresele înregistrate din 
1990 în ceea ce privește reducerea 
emisiilor, de emisiile pe cap de locuitor, de 
potențialul economic și de posibilitățile 
existente în materie de surse regenerabile 
de energie și de eficiență energetică;

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, acest lucru 
justificând încercarea de a repartiza mai 
echitabil eforturile, ținând seama de PIB-ul 
fiecărei țări, de progresele înregistrate din 
1990 în ceea ce privește reducerea 
emisiilor, de emisiile pe cap de locuitor, de 
potențialul economic și de posibilitățile 
existente în materie de surse regenerabile 
de energie și de eficiență energetică; 
observă că la nivel mondial repartizarea 
sarcinilor bazată pe venituri s-ar traduce 
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prin stabilirea de către UE a unui obiectiv 
de reducere a emisiilor de 57 % 
pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 860
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie au un impact diferit asupra 
fiecărui stat membru și asupra cetățenilor 
fiecărui stat membru, acest lucru 
justificând încercarea de a repartiza mai 
echitabil eforturile, ținând seama de PIB-
ul fiecărei țări, de progresele înregistrate 
din 1990 în ceea ce privește reducerea
emisiilor, de emisiile pe cap de locuitor, de 
potențialul economic și de posibilitățile 
existente în materie de surse regenerabile 
de energie și de eficiență energetică;

33. salută afirmațiile Comisiei, conform 
cărora obiectivele UE în materie de climă 
și de energie pot avea un impact diferit 
asupra fiecărui stat membru și asupra 
cetățenilor fiecărui stat membru și 
consideră că, atunci când se decide cu 
privire la eforturile pe care trebuie să le 
depună fiecare stat membru pentru a 
îndeplini noile obiective obligatorii 
pentru 2030 privind GES, SRE și EE, ar 
trebui să se aibă în vedere condițiile 
existente în fiecare țară, posibilitățile de
reducere a emisiilor, producția de energie 
din surse regenerabile și capacitatea de 
reducere a consumului de energie;

Or. en

Amendamentul 861
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. consideră că ar trebui să se elaboreze 
sau să se actualizeze în mod cuprinzător 
pentru întreaga UE o hartă a 
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potențialului de energie din surse 
regenerabile, întrucât aceasta le-ar 
permite statelor membre să își transforme 
actualul model de energie în conformitate 
cu obiectivul 3x20 al politicii în domeniu, 
fără a comite erori metodologice;

Or. pl

Amendamentul 862
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. subliniază faptul că adoptarea unei 
strategii privind decarbonizarea care nu 
ține seama de situația din anumite state 
membre ar putea conduce la o creștere 
masivă a sărăciei energetice în țările 
respective;

Or. en

Amendamentul 863
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. consideră că repartizarea eforturilor 
între statele membre ar trebui, prin 
urmare, să respecte principiul 
„responsabilităților comune, dar 
diferențiate și al capacităților aferente” 
(CBDRRC);

Or. en
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Amendamentul 864
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază, în conformitate cu articolul 
194 din TFUE, că statele membre sunt cele 
care hotărăsc în ultimă instanță cu privire 
la mixul lor energetic și că acestea ar trebui 
să poată utiliza și dezvolta diferite abordări 
privind tehnologiile și sursele de energie, 
care să respecte mediul și să fie acceptabile 
din punct de vedere social și economic;

34. subliniază, în conformitate cu 
articolul 194 din TFUE, că statele membre 
sunt cele care hotărăsc în ultimă instanță cu 
privire la mixul lor energetic și că acestea 
ar trebui să poată utiliza și dezvolta diferite 
abordări privind tehnologiile și sursele de 
energie, care să respecte mediul și să fie 
acceptabile din punct de vedere social și 
economic; în acest sens, solicită ca 
neutralitatea tehnologică să fie susținută 
ferm la elaborarea obiectivelor de politică 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 865
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază, în conformitate cu articolul 
194 din TFUE, că statele membre sunt cele 
care hotărăsc în ultimă instanță cu privire 
la mixul lor energetic și că acestea ar trebui 
să poată utiliza și dezvolta diferite abordări 
privind tehnologiile și sursele de energie, 
care să respecte mediul și să fie acceptabile
din punct de vedere social și economic;

34. subliniază, în conformitate cu articolul 
194 din TFUE, că statele membre sunt cele 
care hotărăsc în ultimă instanță cu privire 
la mixul lor energetic și că acestea ar trebui 
să poată utiliza și dezvolta diferite abordări 
privind tehnologiile și sursele de energie, 
care să respecte mediul și să fie durabile
din punct de vedere social și economic;

Or. pt

Amendamentul 866
Niki Tzavela
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Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază, în conformitate cu articolul 
194 din TFUE, că statele membre sunt cele 
care hotărăsc în ultimă instanță cu privire 
la mixul lor energetic și că acestea ar trebui 
să poată utiliza și dezvolta diferite abordări 
privind tehnologiile și sursele de energie, 
care să respecte mediul și să fie 
acceptabile din punct de vedere social și 
economic;

34. subliniază, în conformitate cu 
articolul 194 din TFUE, că statele membre 
sunt cele care hotărăsc în ultimă instanță cu 
privire la mixul lor energetic și că acestea 
ar trebui să poată utiliza și dezvolta diferite 
abordări privind tehnologiile și sursele de 
energie;

Or. en

Amendamentul 867
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază, în conformitate cu articolul 
194 din TFUE, că statele membre sunt cele 
care hotărăsc în ultimă instanță cu privire 
la mixul lor energetic și că acestea ar trebui 
să poată utiliza și dezvolta diferite abordări 
privind tehnologiile și sursele de energie, 
care să respecte mediul și să fie acceptabile 
din punct de vedere social și economic;

34. subliniază, în conformitate cu articolul 
194 din TFUE, că statele membre sunt cele 
care hotărăsc în ultimă instanță cu privire 
la mixul lor energetic și că acestea ar trebui 
să poată utiliza și dezvolta diferite abordări 
privind tehnologiile și sursele de energie, 
care să respecte mediul și să fie acceptabile 
din punct de vedere social și economic; 
subliniază necesitatea unei acțiuni 
comune și a sporirii coordonării și 
cooperării dintre statele membre ale UE 
în domeniul energiei;

Or. de

Amendamentul 868
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază, în conformitate cu articolul 
194 din TFUE, că statele membre sunt cele 
care hotărăsc în ultimă instanță cu privire 
la mixul lor energetic și că acestea ar 
trebui să poată utiliza și dezvolta diferite 
abordări privind tehnologiile și sursele de 
energie, care să respecte mediul și să fie
acceptabile din punct de vedere social și 
economic;

34. subliniază, în conformitate cu 
articolul 194 din TFUE, că statele membre 
sunt cele care hotărăsc în ultimă instanță cu 
privire la mixul lor energetic și că acestea 
sunt în măsură să utilizeze și să dezvolte
diferite abordări și sisteme de sprijin 
privind tehnologiile și sursele de energie 
regenerabile, care să respecte mediul și să 
fie acceptabile din punct de vedere social și 
economic;

Or. en

Amendamentul 869
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază, în conformitate cu articolul 
194 din TFUE, că statele membre sunt cele 
care hotărăsc în ultimă instanță cu privire 
la mixul lor energetic și că acestea ar trebui 
să poată utiliza și dezvolta diferite abordări 
privind tehnologiile și sursele de energie, 
care să respecte mediul și să fie acceptabile 
din punct de vedere social și economic;

34. subliniază, în conformitate cu 
articolul 194 din TFUE, că statele membre 
sunt cele care hotărăsc în ultimă instanță cu 
privire la mixul lor energetic și că acestea 
ar trebui să poată utiliza și dezvolta diferite 
abordări privind tehnologiile și sursele de 
energie, care să respecte mediul și să fie 
acceptabile din punct de vedere social și 
economic; consideră că orice cadru viitor 
ar trebui să respecte independența statelor 
membre și să nu încerce să limiteze 
această competență prin reglementări 
administrative care ar putea împiedica 
utilizarea sporită a resurselor indigene de 
energie;

Or. en
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Amendamentul 870
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază, în conformitate cu articolul 
194 din TFUE, că statele membre sunt cele 
care hotărăsc în ultimă instanță cu privire 
la mixul lor energetic și că acestea ar 
trebui să poată utiliza și dezvolta diferite 
abordări privind tehnologiile și sursele de 
energie, care să respecte mediul și să fie 
acceptabile din punct de vedere social și 
economic;

34. subliniază, în conformitate cu 
articolul 194 din TFUE, că UE are 
responsabilitatea de a finaliza piața 
internă a energiei, precum și de a 
promova SRE și eficiența energetică, în 
timp ce statele membre iau decizii cu 
privire la mixul lor energetic și ar trebui să 
poată utiliza și dezvolta diferite abordări 
privind tehnologiile și sursele de energie, 
care să respecte mediul și să fie acceptabile 
din punct de vedere social și economic, cu 
condiția ca acestea să adopte o abordare 
de gestionare a riscurilor și să asigure 
furnizarea în conformitate cu obiectivele 
politicii europene în materie de 
durabilitate, securitate și accesibilitate din 
punct de vedere financiar;

Or. en

Amendamentul 871
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază, în conformitate cu articolul 
194 din TFUE, că statele membre sunt cele 
care hotărăsc în ultimă instanță cu privire 
la mixul lor energetic și că acestea ar trebui 
să poată utiliza și dezvolta diferite abordări 
privind tehnologiile și sursele de energie, 
care să respecte mediul și să fie acceptabile 
din punct de vedere social și economic;

34. subliniază, în conformitate cu 
articolul 194 din TFUE, că statele membre 
sunt cele care hotărăsc în ultimă instanță cu 
privire la mixul lor energetic și că acestea 
ar trebui să poată utiliza și dezvolta diferite 
abordări privind tehnologiile și sursele de 
energie, care să respecte mediul și să fie 
acceptabile din punct de vedere social și 
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economic, păstrând și îmbunătățind 
totodată condițiile de mediu;

Or. en

Amendamentul 872
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază, în conformitate cu articolul 
194 din TFUE, că statele membre sunt cele 
care hotărăsc în ultimă instanță cu privire 
la mixul lor energetic și că acestea ar trebui 
să poată utiliza și dezvolta diferite abordări 
privind tehnologiile și sursele de energie, 
care să respecte mediul și să fie acceptabile 
din punct de vedere social și economic;

34. subliniază, în conformitate cu 
articolul 194 din TFUE, că statele membre 
sunt cele care hotărăsc în ultimă instanță cu 
privire la mixul lor energetic și că, în 
cadrul celor trei obiective principale 
privind clima și energia, acestea ar trebui 
să poată utiliza și dezvolta diferite abordări 
privind tehnologiile și sursele de energie, 
care să respecte mediul și să fie acceptabile 
din punct de vedere social și economic, în 
conformitate cu obiectivele de politică ale 
Uniunii Europene în materie de climă și 
energie;

Or. en

Amendamentul 873
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. constată că există preocupări 
serioase cu privire la decizia Comisiei de a 
stabili norme tranzitorii la nivelul UE 
pentru alocarea gratuită armonizată a 
certificatelor de emisii în temeiul 
articolului 10a din Directiva 2003/87/CE 
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care stabilește criterii de referință prea 
riguroase, fără a ține seama de 
combustibili sau de specificitățile 
geografice ale statelor membre în care 
cărbunele reprezintă combustibilul de 
bază, ceea ce conduce la denaturarea 
concurenței pe piața comună;

Or. en

Amendamentul 874
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. consideră că eficiența energetică 
brută calculată de Eurostat pentru fiecare 
stat membru în parte nu trebuie să ia în 
considerare numai economiile de energie 
realizate, întrucât recesiunea economică 
poate furniza, în mod paradoxal, rezultate 
false pentru acest indicator; indicatorul 
de eficiență energetică pentru un stat 
membru ar trebui să ia în considerare 
modificarea PIB-ului în acea țară în 
perioada de referință;

Or. pl

Amendamentul 875
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. recunoaște faptul că tehnologiile în 
domeniul energiei din surse regenerabile 
includ un număr mare de opțiuni tehnice 
diferite care pot fi utilizate în sectorul 
energiei electrice, al încălzirii și al răcirii 
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și al transporturilor; subliniază faptul că 
un obiectiv general obligatoriu privind 
energia din surse regenerabile 
pentru 2030 oferă statelor membre 
posibilitatea și flexibilitatea de a decide 
când și unde să investească în sectorul 
energiei și care sunt tehnologiile care 
contribuie la fiecare din aceste sectoare;

Or. en

Amendamentul 876
Chris Davies, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. reamintește Comisiei că Parlamentul 
a solicitat propunerea unei legislații care 
să oblige toate statele membre să 
elaboreze o strategie privind reducerea 
nivelului de carbon până în 2050; 
consideră că, deși aceste foi de parcurs 
elaborate la nivel național nu sunt 
obligatorii din punct de vedere juridic, 
acestea sunt esențiale pentru a oferi 
investitorilor și funcționarilor claritate cu 
privire la direcția pe termen lung a 
politicii și cu privire la măsurile care vor 
fi necesare pentru atingerea obiectivelor; 
se așteaptă ca Comisia să propună o 
metodă de partajare între statele membre 
a sarcinii de a stabili un termen pentru 
depunerea acestor foi de parcurs în 
scopul revizuirii; în cazul în care foile de 
parcurs sunt considerate a fi nerealiste și 
în cazul în care un stat membru refuză să 
ofere explicații adecvate, invită Comisia 
să propună măsuri suplimentare care ar 
putea fi necesare pentru a se asigura 
credibilitatea obiectivelor UE de reducere 
a emisiilor de CO2;

Or. en
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Amendamentul 877
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. recunoaște că tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile 
includ un număr mare de opțiuni tehnice 
și că un obiectiv obligatoriu oferă statelor 
membre un cadru larg și flexibil de 
opțiuni pentru mixul energetic, în ceea ce 
privește atât sectoarele energetice, cât și 
tehnologiile care au o contribuție în 
fiecare dintre aceste sectoare;

Or. es

Amendamentul 878
Chris Davies, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. se așteaptă ca Comisia să propună
acte legislative care să impună statelor 
membre să elaboreze, în contextul 
strategiei lor pe termen lung și pe baza 
unui cadru armonizat care să fie stabilit 
de către Comisie, un plan de acțiune 
național pentru atingerea până în 2030 a 
obiectivului de reducere a emisiilor de 
CO2, proporțional cu obiectivul UE de a 
asigura o reducere generală internă de 
40 %; solicită statelor membre să 
menționeze în aceste planuri de acțiune 
obiectivele lor naționale în materie de 
îmbunătățire a eficienței energetice și de
dezvoltare a energiei din surse 
regenerabile; insistă ca Comisia să 
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evalueze coerența acestor planuri de 
acțiune cu realizarea pieței interne a 
energiei în UE și solicită Comisiei să 
prevadă astfel de dispoziții deoarece 
acestea ar putea fi necesare pentru a se 
asigura că atingerea obiectivelor 
naționale este o cerință legală în legislația 
UE;

Or. en

Amendamentul 879
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. indică faptul că acțiunile planificate 
ar trebui să se axeze în principal pe 
punerea în aplicare a unor scenarii de 
acțiune care țin seama de potențialul 
existent în statele membre, de 
perspectivele de dezvoltare a unor noi 
tehnologii rentabile și de impactul 
mondial al punerii în aplicare a politicii 
propuse, pentru a permite propunerea 
unor obiective de reducere pentru 
următorii ani;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 880
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. indică faptul că acțiunile planificate 
ar trebui să se axeze în principal pe 
punerea în aplicare a unor scenarii de 
acțiune care țin seama de potențialul 

eliminat
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existent în statele membre, de 
perspectivele de dezvoltare a unor noi 
tehnologii rentabile și de impactul 
mondial al punerii în aplicare a politicii 
propuse, pentru a permite propunerea 
unor obiective de reducere pentru 
următorii ani;

Or. en

Amendamentul 881
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. indică faptul că acțiunile planificate ar 
trebui să se axeze în principal pe punerea 
în aplicare a unor scenarii de acțiune care 
țin seama de potențialul existent în statele 
membre, de perspectivele de dezvoltare a 
unor noi tehnologii rentabile și de impactul 
mondial al punerii în aplicare a politicii 
propuse, pentru a permite propunerea unor 
obiective de reducere pentru următorii ani;

35. indică faptul că acțiunile planificate ar 
trebui să se axeze în principal pe punerea 
în aplicare a unor scenarii de acțiune care 
țin seama de potențialul existent în statele 
membre, de perspectivele de dezvoltare a 
unor noi tehnologii rentabile în domeniul 
eficienței energetice și al energiei din 
surse regenerabile și de impactul mondial 
al punerii în aplicare a politicii propuse, 
pentru a permite propunerea unor obiective 
de reducere pentru următorii ani;

Or. en

Amendamentul 882
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. indică faptul că acțiunile planificate ar 
trebui să se axeze în principal pe punerea 
în aplicare a unor scenarii de acțiune care 

35. indică faptul că acțiunile planificate ar 
trebui să se axeze în principal pe punerea 
în aplicare a unor scenarii de acțiune care 
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țin seama de potențialul existent în statele 
membre, de perspectivele de dezvoltare a 
unor noi tehnologii rentabile și de impactul 
mondial al punerii în aplicare a politicii 
propuse, pentru a permite propunerea unor 
obiective de reducere pentru următorii ani;

țin seama de potențialul existent în statele 
membre, de perspectivele de dezvoltare a 
unor noi tehnologii rentabile și durabile și 
de impactul mondial al punerii în aplicare a 
politicii propuse, pentru a permite 
propunerea unor obiective de reducere 
pentru următorii ani;

Or. en

Amendamentul 883
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. recunoaște faptul că favorizarea 
anumitor surse de energie (adică surse 
nucleare sau SRE) în detrimentul altora 
ar putea conduce la o situație în care 
unele state membre să obțină un avantaj 
comparativ și va aduce pe nedrept 
beneficii celor care vor fi nevoiți să se 
bazeze pe transferul de tehnologie din 
statele privilegiate;

Or. en

Amendamentul 884
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. solicită Comisiei să îmbunătățească 
promovarea și eficiența instrumentelor 
financiare actuale (de exemplu programul 
NER300) pentru investițiile cu emisii 
scăzute de carbon, prin colectarea într-o 
bază de date unică, ușor accesibilă și 



AM\1010283RO.doc 65/83 PE523.090v02-00

RO

clară a tuturor informațiilor necesare cu 
privire la posibilitățile financiare de la 
nivel național, regional și local;

Or. en

Amendamentul 885
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că accesul la capital, inclusiv
pentru sectoarele industriei grele,
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS.

36. constată că accesul la capital pentru
IMM-uri și pentru sectoarele industriei 
grele reprezintă adeseori un obstacol în 
calea investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS;

Or. bg

Amendamentul 886
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate;
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS.

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate;
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS, în plus față de 
programul NER300, care trebuie evaluat 
pentru a se asigura că este pus în aplicare 
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în mod corect;

Or. fr

Amendamentul 887
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar 
putea contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS.

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
opțiunile de îmbunătățire a sistemelor 
actuale de finanțare care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor;

Or. en

Amendamentul 888
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS.

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS, precum și din 
fondurile structurale și de coeziune;

Or. en
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Amendamentul 889
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să 
analizeze posibilitatea creării unui fond 
care ar putea contribui la facilitarea 
investițiilor, finanțat, eventual, printr-o 
parte a veniturilor sistemului ETS.

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate;

Or. fi

Amendamentul 890
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele,
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar 
putea contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS.

36. constată că accesul la capital și 
costurile capitalului reprezintă adeseori un 
obstacol în calea investițiilor mari de 
capital în tehnologii mai curate; solicită, 
prin urmare, Comisiei să propună trei 
obiective obligatorii ambițioase privind 
emisiile de gaze cu efect de seră, sursele 
regenerabile de energie și eficiența 
energetică pentru a garanta securitatea 
investițiilor pe termen lung, care vor 
reduce costurile capitalului; în plus, 
solicită Comisiei să dezvolte instrumente 
financiare inovatoare și fonduri cu efect 
de pârghie, utilizând resurse financiare 
publice;

Or. en
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Amendamentul 891
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS.

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea acordării de sprijin pentru 
crearea unui fond național care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor naționale generate de sistemul
ETS;

Or. en

Amendamentul 892
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar 
putea contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS.

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate și în 
eficiență energetică; solicită, prin urmare, 
Comisiei să analizeze posibilitățile de a 
crea un fond care să reunească actualele 
și noile surse de finanțare și care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printre altele, printr-o 
parte a veniturilor sistemului ETS; invită 
Comisia să dezvolte instrumente 
financiare inovatoare și să sporească 
rolul jucat de BEI, de instituțiile publice 
naționale de finanțare, de fondurile de 
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pensii și de societățile de asigurări;

Or. en

Amendamentul 893
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS.

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS; consideră că 
normele de acces la acest fond ar trebui 
să fie elaborate astfel încât să se atenueze 
riscul financiar suportat de investitori;

Or. en

Amendamentul 894
Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS.

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS și care ar putea 
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fi utilizat pentru a promova dezvoltarea de 
tehnologii inovatoare cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și pentru a sprijini 
inițiativele de reducere a costurilor și a 
emisiilor de dioxid de carbon în 
industriile mari consumatoare de energie;

Or. en

Amendamentul 895
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS.

36. constată că accesul la capital, inclusiv 
pentru sectoarele industriei grele, 
reprezintă adeseori un obstacol în calea 
investițiilor în tehnologii mai curate; 
solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond care ar putea 
contribui la facilitarea investițiilor, 
finanțat, eventual, printr-o parte a 
veniturilor sistemului ETS; consideră că o 
consolidare și o reorientare semnificativă 
a BEI ar ajuta în acest sens;

Or. en

Amendamentul 896
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 36 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

având în vedere faptul că unele sectoare 
industriale au nevoie de tehnologii 
inovatoare pentru a-și reduce în 
continuare emisiile și pentru a-și 
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îmbunătăți eficiența energetică dincolo de 
stadiul actual, solicită Consiliului să 
includă, în măsurile politice, angajamente 
clare de finanțare pentru cercetare, 
dezvoltare, instalații-pilot și 
implementarea noilor tehnologii care să 
fie coerente cu nivelul eforturilor impus 
de obiectivele pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 897
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. solicită Uniunii Europene să adopte 
o abordare pragmatică în ceea ce privește 
noile modele de piață și modelele de 
reglementare și de finanțare pentru 
soluțiile cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în domeniul energiei;

Or. en

Amendamentul 898
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Chris Davies, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. constată că, în prezent, anumite țări
emergente și dezvoltate sunt angajate în 
politici și investiții diferențiate în materie 
de climă, inclusiv în punerea în aplicare a 
propriilor lor sisteme de comercializare a 
cotelor de emisii;

37. constată că, în prezent, țările emergente 
și dezvoltate sunt angajate în diverse
politici și investiții în materie de climă, 
inclusiv în punerea în aplicare a propriilor 
lor sisteme de comercializare a cotelor de 
emisii; salută perspectiva stabilirii unei 
legături între EU ETS și alte mecanisme 
de comercializare a emisiilor de dioxid de 
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carbon la nivel mondial pentru a crea o 
piață mondială a carbonului; subliniază 
faptul că o astfel de abordare globală va 
conduce la crearea unor condiții de 
concurență echitabile pentru industria 
europeană și că aceasta este cea mai 
cuprinzătoare și mai rentabilă abordare în 
ceea ce privește reducerea emisiilor 
industriale de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 899
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. constată că, în prezent, anumite țări 
emergente și dezvoltate sunt angajate în
politici și investiții diferențiate în materie 
de climă, inclusiv în punerea în aplicare a
propriilor lor sisteme de comercializare a 
cotelor de emisii;

37. constată că mai multe țări emergente și 
dezvoltate elaborează politici în materie 
de climă și efectuează investiții în acest 
domeniu și că își pun în aplicare propriile
lor sisteme de comercializare a cotelor de 
emisii;

Or. en

Amendamentul 900
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază faptul că obiectivul 
sporirii cooperării în domeniul politicii 
energetice trebuie să se reflecte și în 
politica energetică externă și solicită, prin 
urmare, încheierea de acorduri energetice 
cu țări terțe la nivelul UE și stabilirea 
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fermă a obiectivelor politicii energetice a 
UE;

Or. de

Amendamentul 901
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. observă că, potrivit AIE, prețurile la 
energie în Europa au crescut cu 38 % în 
perioada 2005-2012, în timp ce în Statele 
Unite au scăzut cu 4 % în aceeași 
perioadă; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la impactul acestei situații asupra 
competitivității Europei; subliniază 
importanța Acordului transatlantic de 
liber schimb pentru domeniul energetic;

Or. de

Amendamentul 902
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază faptul că 138 de țări din 
întreaga lume au adaptat obiectivele și 
politicile privind SRE; recunoaște faptul 
că investițiile în tehnologii ecologice în 
India, China și SUA sunt în creștere într-
un ritm mult mai rapid decât în UE; în 
acest sens, subliniază faptul că Europa 
este departe de „a fi unică” în acest 
domeniu, ci dimpotrivă riscă să piardă 
oportunitatea economică adusă de 
tranziția energetică în curs de desfășurare 
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în prezent;

Or. en

Amendamentul 903
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. constată că rolul de lider al UE în 
tehnologia în domeniul surselor 
regenerabile de energie decurge din 
inovarea adusă în sectorul de fabricare, 
precum și în alte domenii, cum ar fi 
integrarea sistemelor; recunoaște faptul 
că, în urma adoptării obiectivelor 
obligatorii pentru 2030, UE va juca rolul 
său de cluster de competențe care permite 
dezvoltarea unor produse de înaltă 
calitate și competitive din punctul de 
vedere al costurilor; consideră că acest 
lucru va aduce beneficii pieței interne, dar 
va permite și întreprinderilor europene să 
pătrundă pe piețele în curs de dezvoltare 
din țările terțe grație avantajului 
competitiv al UE; consideră că, în absența 
unui pachet ambițios pentru 2030, UE 
riscă să își piardă poziția de lider pe piață 
și în domeniul tehnologiei;

Or. en

Amendamentul 904
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază faptul că o schemă EU 
ETS funcțională este esențială pentru 
menținerea poziției de lider a UE în 
domeniul schimbărilor climatice și că mai 
multe țări, precum China și Australia, 
pun în aplicare sau elaborează în prezent 
legislație în vederea introducerii 
propriilor scheme de comercializare a 
certificatelor de emisii, după exemplul EU 
ETS; reamintește, în acest sens, faptul că 
un plafon și un sistem de comercializare 
internaționale sunt esențiale pentru a 
asigura încheierea unui nou acord 
mondial obligatoriu din punct de vedere 
juridic privind combaterea schimbărilor 
climatice și că, fără un sistem stabil și 
previzibil de comercializare a 
certificatelor de emisii, credibilitatea 
politicii UE în domeniul climei este în 
pericol;

Or. en

Amendamentul 905
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. recunoaște că obiectivele obligatorii 
pentru 2020 și politicile privind energia 
din surse regenerabile sunt importante 
pentru a ajuta UE să obțină poziția de 
lider tehnologic pe piețele globale și în 
contextul inovațiilor tehnologice în 
domeniul surselor regenerabile de 
energie; subliniază faptul că o continuare 
a acestei politici, prin adoptarea unui 
obiectiv obligatoriu privind energia din 
surse regenerabile pentru 2030, ar 
permite UE să concureze cu China, SUA, 
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Coreea de Sud, Japonia și India pentru 
obținerea poziției de lider pe piețele de 
mâine, chiar și într-o perioadă de 
constrângeri economice;

Or. en

Amendamentul 906
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. constată că este important ca UE să își 
păstreze rolul de lider și ca statele membre 
să se exprime cu un singur glas pentru a 
defini o poziție puternică și comună pe care 
să o apere în cadrul negocierilor de la Paris 
din 2015, al căror obiectiv este semnarea 
unui nou acord mondial cu caracter 
obligatoriu;

38. constată că este important ca UE să își 
păstreze rolul de lider și ca statele membre 
să aibă o poziție unică pentru a defini o 
poziție puternică și comună pe care să o 
apere în cadrul negocierilor de la Paris 
din 2015, al căror obiectiv este semnarea 
unui nou acord mondial cu caracter 
obligatoriu; subliniază faptul că rezultatul 
negocierilor de la Paris este decisiv pentru 
a se legifera cu privire la un nivel 
suficient de ambițios pentru obiectivul UE 
pentru 2030 de reducere a emisiilor;

Or. en

Amendamentul 907
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. constată că este important ca UE să își 
păstreze rolul de lider și ca statele membre 
să se exprime cu un singur glas pentru a 
defini o poziție puternică și comună pe care 
să o apere în cadrul negocierilor de la Paris 
din 2015, al căror obiectiv este semnarea 

38. constată că este important ca UE să își 
păstreze rolul de lider și ca statele membre 
să aibă o poziție unică pentru a defini o 
poziție puternică și comună pe care să o 
apere în cadrul negocierilor de la Paris 
din 2015, al căror obiectiv este semnarea 
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unui nou acord mondial cu caracter 
obligatoriu;

unui nou acord mondial cu caracter 
obligatoriu; subliniază importanța unei 
strategii cuprinzătoare în cadrul căreia 
țările terțe să își asume angajamente 
obligatorii de reducere a emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 908
Paul Rübig, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. constată că este important ca UE să își 
păstreze rolul de lider și ca statele membre 
să se exprime cu un singur glas pentru a 
defini o poziție puternică și comună pe care 
să o apere în cadrul negocierilor de la Paris 
din 2015, al căror obiectiv este semnarea 
unui nou acord mondial cu caracter 
obligatoriu;

38. constată că este important ca UE să își 
păstreze rolul de lider și ca statele membre 
să aibă o poziție unică pentru a defini o 
poziție puternică și comună pe care să o 
apere în cadrul negocierilor de la Paris din 
2015, al căror obiectiv este semnarea unui 
nou acord mondial cu caracter obligatoriu; 
subliniază faptul că numai eforturile 
globale comune pot combate cu succes 
schimbările climatice, în timp ce, pe de 
altă parte, un angajament continuu 
numai din partea UE ar pune în pericol 
baza industrială din Europa; subliniază, 
prin urmare, faptul că rezultatul 
negocierilor internaționale privind clima 
trebuie să stea la baza oricărei ambiții de 
reducere a CO2 pe care UE și-o poate 
asuma;

Or. de

Amendamentul 909
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 38
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. constată că este important ca UE să își 
păstreze rolul de lider și ca statele membre 
să se exprime cu un singur glas pentru a
defini o poziție puternică și comună pe 
care să o apere în cadrul negocierilor de la 
Paris din 2015, al căror obiectiv este 
semnarea unui nou acord mondial cu 
caracter obligatoriu;

38. constată că este important ca UE să își 
păstreze rolul de lider și ca statele membre 
să aibă o poziție unică în cadrul 
negocierilor cu privire la climă, pentru a
se asigura încheierea unui nou acord 
mondial cu caracter obligatoriu privind 
clima în 2015; pentru ca acordul din 2015 
să aibă succes, consideră că este necesar 
ca țările să își asume angajamente de 
reducere a gazelor cu efect de seră înainte 
de summitul liderilor mondiali organizat 
de Ban-Ki Moon în septembrie 2014; 
subliniază faptul că UE trebuie să dea un 
exemplu și să adopte înainte de summit 
obiective ambițioase pentru 2030 cu 
privire la reducerea gazelor cu efect de 
seră, la eficiența energetică și la energia 
regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 910
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. constată că este important ca UE să își 
păstreze rolul de lider și ca statele membre 
să se exprime cu un singur glas pentru a 
defini o poziție puternică și comună pe care 
să o apere în cadrul negocierilor de la Paris 
din 2015, al căror obiectiv este semnarea 
unui nou acord mondial cu caracter 
obligatoriu;

38. constată că este important ca UE să își 
păstreze rolul de lider în tranziția către o 
economie fără emisii de carbon, prin 
definirea a trei obiective obligatorii care 
să includă energia din surse regenerabile, 
economiile de energie și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră; solicită 
statelor membre să aibă o poziție unică
pentru a defini o poziție puternică și 
comună pe care să o apere în cadrul 
negocierilor de la Paris din 2015, al căror 
obiectiv este semnarea unui nou acord 
mondial cu caracter obligatoriu;
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Or. es

Amendamentul 911
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. consideră că potențialul exporturilor 
de GNL din SUA ar putea avea un impact 
semnificativ asupra funcționării pieței 
interne a energiei din UE, precum și 
consecințe profunde pentru geopolitica 
energiei în țările din vecinătatea imediată 
a Europei și în țările cu tradiție în 
furnizarea de GNL;

Or. en

Amendamentul 912
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. subliniază faptul că, în cadrul 
negocierilor cu privire la parteneriatul 
comercial și investițional transatlantic 
(PCIT), discuțiile pe tema energiei joacă 
un rol important și complex;

Or. en

Amendamentul 913
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. subliniază rolul esențial al finanțării 
internaționale pentru combaterea 
schimbărilor climatice și, prin urmare, 
îndeamnă statele membre să aloce, în 
timp util, Fondului verde pentru climă 
partea lor de contribuție, în conformitate 
cu CCONUSC;

Or. en

Amendamentul 914
Bas Eickhout, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. salută inițiativa „Sustainable Energy 
4 All” prezentată de Ban Ki Moon, care 
promovează eficiența energetică și 
energia din surse regenerabile drept cele 
mai relevante soluții de atenuare; solicită 
UE să sprijine această inițiativă; 

Or. en

Amendamentul 915
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. invită statele membre și alte părți să 
abordeze, în cadrul următoarelor 
negocieri internaționale și în așteptarea 
unui potențial acord cu caracter 
obligatoriu, problema legată de relocarea 
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emisiilor de dioxid de carbon la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 916
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 38 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38b. prin urmare, solicită o mai bună 
coordonare între Consiliu, Comisie și 
Serviciul European de Acțiune Externă 
pentru ca UE să aibă un punct de vedere 
unic în cadrul organizațiilor 
internaționale, să joace un rol mai activ și 
să aibă o influență mai mare în contextul 
promovării politicilor privind emisiile 
scăzute de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 917
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 38 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38c. consideră că politicile ambițioase în 
domeniul inovării, al energiei durabile și 
al combaterii schimbărilor climatice ar 
permite UE să își mențină rolul de pionier 
și să aibă o influență pozitivă în cadrul 
negocierilor internaționale;

Or. en
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Amendamentul 918
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 38 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38d. este de părere că o cooperare mai 
strânsă cu partenerii internaționali în 
ceea ce privește C-D-I pentru crearea de 
noi tehnologii cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon ar putea contribui la încheierea 
unui nou acord mondial cu caracter 
obligatoriu și la abordarea, la nivel 
global, a problemelor legate de 
schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 919
Anne Delvaux

Propunere de rezoluție
Punctul 38 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38e. solicită Comisiei să analizeze 
posibilitatea de a utiliza o parte din 
veniturile obținute din licitarea 
certificatelor de emisii pentru a îndeplini 
angajamentele internaționale ale UE de 
finanțare a combaterii schimbărilor 
climatice asumate față de țările în curs de 
dezvoltare, în conformitate cu nevoile lor 
de adaptare și de atenuare;

Or. en

Amendamentul 920
Lambert van Nistelrooij
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Propunere de rezoluție
Punctul 39 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. consideră că în cadrul privind clima 
și energia ar trebui să fie incluse 
instrumentele disponibile în contextul 
politicii regionale a UE, în scopul de a 
atinge obiectivele pentru 2030; este de 
părere că acest lucru cuprinde o mai bună 
utilizare a fondurilor structurale și de 
investiții europene pentru dezvoltarea 
unor proiecte descentralizate privind 
energia din surse regenerabile, proiecte 
privind combustibilii ecologici în zonele 
urbane și rurale și proiecte în domeniul 
eficienței energetice.

Or. en


