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Amendamentul 1
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. solicită adoptarea unei legislații 
specifice sau a unui acord 
interinstituțional pentru a asigura 
legitimitatea democratică și eficacitatea 
semestrului european;

Or. en

Amendamentul 2
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul -1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. constată că analiza anuală a creșterii 
include recomandări cu privire la 
principalele acțiuni prioritare de politică 
ale UE; subliniază, prin urmare, 
necesitatea adăugării unei noi anexe cu 
privire la dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 3
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că eficiența consumului de 
resurse și eficiența energetică sunt esențiale 
pentru promovarea unei creșteri durabile și 

1. subliniază că eficiența consumului de 
resurse și eficiența energetică sunt esențiale 
pentru promovarea unei creșteri durabile și 
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pentru combaterea schimbărilor climatice 
și, prin urmare, pe termen lung și mediu, 
elemente-cheie ale competitivității;

pentru combaterea schimbărilor climatice 
și, prin urmare, pe termen lung și mediu, 
elemente-cheie ale competitivității, 
contribuind totodată, în mod semnificativ, 
la ieșirea din actuala criză economică;

Or. en

Amendamentul 4
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că eficiența consumului de 
resurse și eficiența energetică sunt esențiale 
pentru promovarea unei creșteri durabile și 
pentru combaterea schimbărilor climatice 
și, prin urmare, pe termen lung și mediu,
elemente-cheie ale competitivității;

1. subliniază că eficiența consumului de 
resurse și eficiența energetică sunt esențiale 
pentru promovarea unei creșteri durabile și 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
îmbunătățind securitatea energetică și 
asigurând un acces sporit al 
consumatorilor la energie; prin urmare,
consideră că resursele și eficiența 
energetică pe termen lung și mediu trebuie 
să fie elemente-cheie ale unei economii 
europene mai competitive;

Or. lt

Amendamentul 5
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că eficiența consumului de 
resurse și eficiența energetică sunt esențiale 
pentru promovarea unei creșteri durabile și 
pentru combaterea schimbărilor climatice 
și, prin urmare, pe termen lung și mediu,
elemente-cheie ale competitivității;

1. subliniază că eficiența consumului de 
resurse și eficiența energetică sunt esențiale 
pentru promovarea unei creșteri durabile și 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
îmbunătățind securitatea energetică și
asigurând un acces sporit al 
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consumatorilor la energie; prin urmare,
consideră că resursele și eficiența 
energetică pe termen lung și mediu trebuie 
să fie elemente-cheie ale unei economii 
europene mai competitive;

Or. lt

Amendamentul 6
Bairbre de Brún

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. având în vedere Raportul privind 
economia ecologică, elaborat în cadrul 
Programului ONU pentru mediu, 
subliniază avantajele economice și sociale 
ale investițiilor în economia ecologică, 
precum o creștere mai mare a PIB-ului și 
a PIB-ului pe cap de locuitor, o economie 
care utilizează în mod eficient resursele, 
crearea de locuri de muncă noi și 
inovatoare, câștigurile în capital natural 
și uman și reducerea sărăciei;

Or. en

Amendamentul 7
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că estimările recente ale 
Comisiei sugerează că UE este pe cale de a 
atinge doar pe jumătate obiectivul de 20 % 
și că strategiile actuale ale statelor membre 
riscă să dea rezultate cu mult sub obiectivul 
general de eficiență energetică de 20 % 

2. constată că estimările recente ale 
Comisiei sugerează că UE este pe cale de a 
atinge doar pe jumătate obiectivul de 20 % 
și că strategiile actuale ale statelor membre 
riscă să dea rezultate cu mult sub obiectivul 
general de eficiență energetică de 20 % 
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stabilit în Strategia Europa 2020, ceea ce 
va avea ca efect pierderea unor oportunități 
de creștere în multe sectoare și regiuni și a 
posibilităților de creare a unor noi locuri de 
muncă;

stabilit în Strategia Europa 2020, ceea ce 
va avea ca efect pierderea unor oportunități 
de creștere în multe sectoare și regiuni și a 
posibilităților de creare a unor noi locuri de 
muncă și, prin urmare, va avea un impact 
negativ asupra productivității, 
competitivității și coeziunii sociale ale UE;

Or. en

Amendamentul 8
Bairbre de Brún

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că estimările recente ale 
Comisiei sugerează că UE este pe cale de a 
atinge doar pe jumătate obiectivul de 20 % 
și că strategiile actuale ale statelor membre 
riscă să dea rezultate cu mult sub obiectivul 
general de eficiență energetică de 20 % 
stabilit în Strategia Europa 2020, ceea ce 
va avea ca efect pierderea unor oportunități 
de creștere în multe sectoare și regiuni și a 
posibilităților de creare a unor noi locuri de 
muncă;

2. constată că estimările recente ale 
Comisiei sugerează că UE este pe cale de a 
atinge doar pe jumătate obiectivul de 20 % 
și că strategiile actuale ale statelor membre 
riscă să dea rezultate cu mult sub obiectivul 
general de eficiență energetică de 20 % 
stabilit în Strategia Europa 2020, ceea ce 
va avea ca efect pierderea unor oportunități 
de creștere în multe sectoare și regiuni și a 
posibilităților de creare a unor noi locuri de 
muncă; consideră că obiectivul de 
eficiență energetică de 20 %, stabilit în 
Strategia Europa 2020 ar trebui să fie 
obligatoriu;

Or. en

Amendamentul 9
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că estimările recente ale 2. constată că estimările recente ale 
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Comisiei sugerează că UE este pe cale de a 
atinge doar pe jumătate obiectivul de 20% 
și că strategiile actuale ale statelor membre 
riscă să dea rezultate cu mult sub obiectivul 
general de eficiență energetică de 20% 
stabilit în Strategia Europa 2020, ceea ce 
va avea ca efect pierderea unor oportunități 
de creștere în multe sectoare și regiuni și a 
posibilităților de creare a unor noi locuri de 
muncă;

Comisiei sugerează că UE este pe cale de a 
atinge doar pe jumătate obiectivul de 20% 
și că strategiile actuale ale statelor membre 
riscă să dea rezultate cu mult sub obiectivul 
general de eficiență energetică de 20% 
stabilit în Strategia Europa 2020, ceea ce 
va avea ca efect pierderea unor oportunități 
de creștere în multe sectoare și regiuni și a 
posibilităților de creare a unor noi locuri de 
muncă; îndeamnă Comisia să definească
orientări privind metoda de stabilire a 
obiectivelor naționale; invită statele 
membre să își asume o mai mare 
responsabilitate în atingerea obiectivului 
de eficiență energetică și să pună la 
dispoziția Comisiei informații mai 
detaliate;

Or. lt

Amendamentul 10
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că estimările recente ale 
Comisiei sugerează că UE este pe cale de a 
atinge doar pe jumătate obiectivul de 20% 
și că strategiile actuale ale statelor membre 
riscă să dea rezultate cu mult sub obiectivul 
general de eficiență energetică de 20% 
stabilit în Strategia Europa 2020, ceea ce 
va avea ca efect pierderea unor oportunități 
de creștere în multe sectoare și regiuni și a 
posibilităților de creare a unor noi locuri de 
muncă;

2. constată că estimările recente ale 
Comisiei sugerează că UE este pe cale de a 
atinge doar pe jumătate obiectivul de 20% 
și că strategiile actuale ale statelor membre 
riscă să dea rezultate cu mult sub obiectivul 
general de eficiență energetică de 20% 
stabilit în Strategia Europa 2020, ceea ce 
va avea ca efect pierderea unor oportunități 
de creștere în multe sectoare și regiuni și a 
posibilităților de creare a unor noi locuri de 
muncă; îndeamnă Comisia să definească 
orientări privind metoda de stabilire a 
obiectivelor naționale; invită statele 
membre să își asume o mai mare 
responsabilitate în atingerea obiectivului 
de eficiență energetică și să pună la 
dispoziția Comisiei informații mai 
detaliate;
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Or. lt

Amendamentul 11
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că estimările recente ale 
Comisiei sugerează că UE este pe cale de a 
atinge doar pe jumătate obiectivul de 20% 
și că strategiile actuale ale statelor membre 
riscă să dea rezultate cu mult sub obiectivul 
general de eficiență energetică de 20% 
stabilit în Strategia Europa 2020, ceea ce 
va avea ca efect pierderea unor oportunități 
de creștere în multe sectoare și regiuni și a 
posibilităților de creare a unor noi locuri de 
muncă;

2. constată că estimările recente ale 
Comisiei sugerează că UE este pe cale de a 
atinge doar pe jumătate obiectivul de 20% 
și că strategiile actuale ale statelor membre 
riscă să dea rezultate cu mult sub obiectivul 
general de eficiență energetică de 20% 
stabilit în Strategia Europa 2020, ceea ce, 
potrivit Comisiei, va avea ca efect 
pierderea unor oportunități de creștere în 
multe sectoare și regiuni și a posibilităților 
de creare a unor noi locuri de muncă;

Or. it

Amendamentul 12
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că estimările recente ale 
Comisiei sugerează că UE este pe cale de a 
atinge doar pe jumătate obiectivul de 20% 
și că strategiile actuale ale statelor membre 
riscă să dea rezultate cu mult sub obiectivul 
general de eficiență energetică de 20% 
stabilit în Strategia Europa 2020, ceea ce 
va avea ca efect pierderea unor 
oportunități de creștere în multe sectoare 
și regiuni și a posibilităților de creare a 
unor noi locuri de muncă;

2. constată că estimările recente ale 
Comisiei sugerează că UE este pe cale de a 
atinge doar pe jumătate obiectivul de 20% 
și că strategiile actuale ale statelor membre 
riscă să dea rezultate cu mult sub obiectivul 
general de eficiență energetică de 20% 
stabilit în Strategia Europa 2020;
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Or. it

Amendamentul 13
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că există 
un potențial semnificativ de reducere a 
consumului, în special în sectoarele mari 
consumatoare de energie, precum sectorul 
construcțiilor și cel imobiliar, sectorul 
transporturilor și industria;

3. atrage atenția asupra faptului că există 
un potențial semnificativ de reducere a 
consumului, în special în sectoarele mari 
consumatoare de energie, precum sectorul 
construcțiilor și cel imobiliar, sectorul 
transporturilor și industria, potențial care 
poate fi concretizat prin introducerea
unor specificații în materie de eficiență 
energetică cu caracter obligatoriu;

Or. fi

Amendamentul 14
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că există 
un potențial semnificativ de reducere a 
consumului, în special în sectoarele mari 
consumatoare de energie, precum sectorul 
construcțiilor și cel imobiliar, sectorul 
transporturilor și industria;

3. atrage atenția asupra faptului că există 
un potențial de reducere a consumului, în 
special în sectoarele mari consumatoare de 
energie, precum sectorul construcțiilor și 
cel imobiliar, sectorul transporturilor și 
industria, care ar trebui să fie exploatat cu 
mai multă eficacitate, având grijă, 
totodată, să nu fie afectată 
competitivitatea sectorului industrial 
european;

Or. it
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Amendamentul 15
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4 ia act de existența unui nou „Plan 2011 
pentru eficiență energetică” (COM(2011) 
0109) aprobat de Comisie în mai 20111, 
dar sugerează că ar trebui luate măsuri 
suplimentare mai restrictive;

4. ia act de existența unui nou „Plan 2011 
pentru eficiență energetică” 
(COM(2011)0109), aprobat de Comisie în 
mai 2011;

Or. it

Amendamentul 16
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să propună 
obiective naționale de eficiență energetică, 
cu valoare juridică obligatorie, luând în 
considerare puncte de plecare individule 
pentru statele membre, performanța 
economică a acestora și măsurile timpurii 
luate în domeniu;

5. invită, prin urmare, Comisia să propună 
obiective naționale de eficiență energetică, 
în special în sectorul construcțiilor, cu 
valoare juridică obligatorie, luând în 
considerare puncte de plecare individule 
pentru statele membre, performanța 
economică a acestora și măsurile timpurii 
luate în domeniu;

Or. fi

Amendamentul 17
Crescenzio Rivellini

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să 
propună obiective naționale de eficiență 

5. invită statele membre să respecte pe 
deplin obiectivele indicative naționale 
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energetică, cu valoare juridică obligatorie, 
luând în considerare puncte de plecare 
individule pentru statele membre, 
performanța economică a acestora și 
măsurile timpurii luate în domeniu;

voluntare de eficiență energetică, ca parte 
a programelor naționale de reformă, din 
perspectiva principalelor obiective ale 
Strategiei Europa 2020, luând în 
considerare punctele lor de plecare 
individuale, circumstanțele și posibilitățile 
naționale, performanța economică a 
acestora și măsurile timpurii luate în 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 18
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să propună 
obiective naționale de eficiență energetică, 
cu valoare juridică obligatorie, luând în 
considerare puncte de plecare individule 
pentru statele membre, performanța 
economică a acestora și măsurile timpurii 
luate în domeniu;

5. invită, prin urmare, Comisia să revadă
obiectivele europene de eficiență 
energetică și să asigure punerea integrală 
în aplicare a acestora în statele membre;

Or. de

Amendamentul 19
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită, prin urmare, Comisia să propună
imediat obiective naționale de eficiență
energetică, cu valoare juridică obligatorie,
luând în considerare puncte de plecare
individule pentru statele membre, 
performanța economică a acestora și 

5. invită, prin urmare, Comisia să propună 
obiective naționale de orientare în materie 
de eficiență energetică, luând în 
considerare caracteristicile geografice ale 
fiecărui stat membru, punctele lor de 
plecare individuale, performanța 
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măsurile timpurii luate în domeniu; economică a acestora și măsurile timpurii 
luate în domeniu;

Or. it

Amendamentul 20
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea stabilirii unui 
obiectiv material anual de eficiență al UE 
în vederea reducerii utilizării resurselor și 
evidențiază faptul că este esențială 
decuplarea utilizării resurselor de 
creșterea economică;

Or. en

Amendamentul 21
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că semestrul european pentru 
coordonarea prealabilă a politicilor 
economice trebuie să reflecte promovarea 
tranziției către o economie sustenabilă din 
punct de vedere ecologic;

6. subliniază legătura dintre criza 
economică și cea ecologică, precum și 
faptul că semestrul european pentru 
coordonarea prealabilă a politicilor 
economice trebuie să reflecte promovarea 
tranziției către o economie sustenabilă din 
punct de vedere ecologic;

Or. en

Amendamentul 22
Oreste Rossi
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că semestrul european pentru 
coordonarea prealabilă a politicilor 
economice trebuie să reflecte promovarea 
tranziției către o economie sustenabilă din 
punct de vedere ecologic;

6. consideră că semestrul european pentru 
coordonarea prealabilă a politicilor 
economice ar trebui să reflecte 
promovarea tranziției către o economie 
sustenabilă din punct de vedere ecologic, 
fără a pierde din vedere, totodată, 
echilibrul socioeconomic general;

Or. it

Amendamentul 23
Bairbre de Brún

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să includă în fiecare 
analiza anuală a creșterii un raport privind 
evoluția indicatorilor de contabilitate 
economică de mediu.

7. invită Comisia să includă în fiecare 
analiză anuală a creșterii un raport privind 
evoluția indicatorilor de contabilitate 
economică de mediu și coerența cu 
obiectivele Europa 2020 în ceea ce 
privește schimbările climatice și energia;

Or. en

Amendamentul 24
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să includă în fiecare 
Analiza anuală a creșterii un raport privind 
evoluția indicatorilor de contabilitate 
economică de mediu.

7. invită Comisia să evalueze dacă să 
includă în fiecare analiză anuală a creșterii 
un raport privind evoluția indicatorilor de 
contabilitate economică de mediu, pe baza 
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modulelor prevăzute la articolul 3 din 
Regulamentul Parlamentului European și 
al Consiliului privind conturile economice 
și de mediu europene 1.
__________________
1 JO (...)

Or. it

Amendamentul 25
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că este foarte importantă 
identificarea și obținerea de reduceri 
constante la nivelul utilizării resurselor 
naturale extrase, dar și o viziune clară 
asupra volumului stocurilor existente de 
resurse naturale; prin urmare, solicită 
completarea cât mai rapidă a regimului 
conturilor economice și de mediu cu o 
evidență contabilă a stocurilor;

Or. fi

Amendamentul 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să elaboreze 
indicatori-cheie de performanță pentru 
punerea în aplicare a obiectivelor privind 
utilizarea eficientă a resurselor în 
programele naționale de reformă și să îi 
publice periodic în analiza anuală a 
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creșterii;

Or. en

Amendamentul 27
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. constată că PIB-ul nu ia în 
considerare capitalul uman și social, 
resursele naturale și serviciile 
ecosistemice, transformările majore, 
precum cele care decurg din schimbările 
climatice, și nici principiul accesului 
corect și echitabil la resurse pentru 
generațiile actuale și viitoare, ca o 
condiție prealabilă a sustenabilității; 
subliniază, prin urmare, necesitatea 
completării PIB-ului cu noi date și 
indicatori;

Or. en

Amendamentul 28
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. salută sugestia prezentată în actuala
analiză anuală a creșterii de a elimina 
subvențiile care dăunează mediului și 
solicită evaluarea punerii în aplicare a 
acestei politici în cadrul semestrului 
european din 2012.

Or. en
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