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Amendamentul 1
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. recunoaște faptul că o creștere a 
ponderii surselor de energie regenerabilă 
nu numai că va spori independența 
energetică a Europei, dar va aduce, de 
asemenea, importante beneficii 
suplimentare pentru mediu și pentru 
sănătate prin reducerea poluării aerului și 
a altor emisii, precum și a altor riscuri 
inerente celorlalte forme de producere a 
energiei;

Or. en

Amendamentul 2
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 
invită Comisia să propună obiective 
realizabile până în 2030, care să ia în 
considerare cota de electricitate care 
trebuie generată din surse regenerabile, 
eficiența energetică, tehnologiile 
energetice convenționale curate și 
stocarea CO2;

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 
invită Comisia să prezinte cât mai curând 
posibil o propunere care să conțină un 
pachet privind schimbările climatice și 
energia pentru 2030, inclusiv obiective 
obligatorii și ambițioase de reducere a 
gazelor cu efect de seră, de utilizare 
eficientă a energiei și obținere a energiei 
din surse regenerabile în vederea 
transformării UE într-o economie bazată 
pe surse regenerabile de energie în 
proporție de aproximativ 100 % până în 
2050; subliniază că o astfel de acțiune 
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asigură sectorului respectiv securitatea de 
care are nevoie în materie de investiții, 
creează locuri de muncă, promovează 
independența energetică a UE și 
încurajează supremația tehnologică și 
inovarea industrială;

Or. en

Amendamentul 3
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 
invită Comisia să propună obiective 
realizabile până în 2030, care să ia în 
considerare cota de electricitate care 
trebuie generată din surse regenerabile, 
eficiența energetică, tehnologiile 
energetice convenționale curate și 
stocarea CO2;

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 
invită Comisia să stabilească un obiectiv 
obligatoriu de minimum 45 % privind 
energia obținută din surse regenerabile 
până în 2030, pentru a oferi investitorilor 
siguranța și continuitatea necesare pentru 
proiectele lor de investiții de după 2020 și 
pentru a garanta că, până în anul 2050, 
UE se va îndrepta în mod real către o 
economie bazată în totalitate pe surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 4
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 
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invită Comisia să propună obiective 
realizabile până în 2030, care să ia în 
considerare cota de electricitate care 
trebuie generată din surse regenerabile, 
eficiența energetică, tehnologiile energetice 
convenționale curate și stocarea CO2;

invită Comisia să propună obiective 
realizabile până în 2030, care să ia în 
considerare cota de electricitate care 
trebuie generată din surse regenerabile, 
eficiența energetică, tehnologiile energetice 
convenționale curate și stocarea CO2; 
invită Comisia să propună obiective 
concrete privind energia din surse 
regenerabile pentru anul 2030, pentru a 
orienta tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de carbon și pentru a 
garanta continuarea implementării unei 
politici stabile, ambițioase și pe termen 
lung în materie de energie din surse 
regenerabile, pentru a asigura mai multă 
securitate în materie de reglementare și de 
investiții și pentru a realiza obiectivele de 
decarbonizare ale UE în perspectiva 
anului 2050;

Or. en

Amendamentul 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 
invită Comisia să propună obiective 
realizabile până în 2030, care să ia în 
considerare cota de electricitate care 
trebuie generată din surse regenerabile, 
eficiența energetică, tehnologiile 
energetice convenționale curate și 
stocarea CO2;

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor acestora pentru 2020 
stabilite de Directiva UE privind energia 
din surse regenerabile; invită Comisia să 
propună un obiectiv UE 2030 ambițios și 
cu caracter obligatoriu în ceea ce privește 
energia din surse regenerabile, pentru a 
asigura continuitatea și stabilitatea;

Or. en
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Amendamentul 6
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 
invită Comisia să propună obiective 
realizabile până în 2030, care să ia în 
considerare cota de electricitate care 
trebuie generată din surse regenerabile, 
eficiența energetică, tehnologiile 
energetice convenționale curate și 
stocarea CO2;

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 
invită Comisia să îndeplinească 
obiectivele de promovare a energiei din 
surse regenerabile, a eficienței energetice 
și a siguranței aprovizionării și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, asigurând atât atingerea obiectivelor 
pe termen mediu și lung de combatere a 
schimbărilor climatice, cât și 
competitivitatea industrială;

Or. en

Amendamentul 7
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută dezvoltarea energiilor
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 
invită Comisia să propună obiective 
realizabile până în 2030, care să ia în 
considerare cota de electricitate care 
trebuie generată din surse regenerabile, 
eficiența energetică, tehnologiile 
energetice convenționale curate și 
stocarea CO2;

1. constată că energiile regenerabile nu se 
dezvoltă în același ritm în toate statele 
membre și că eforturile ar putea fi dublate 
pentru a atinge obiectivele stabilite pentru 
2020; invită Comisia să propună obiective 
ambițioase până în 2030, care să ia în 
considerare cotele de electricitate care 
trebuie generată din diferitele surse și să 
asigure o proporție din ce în ce mai mare 
a energiilor regenerabile în mixul 
energetic, după cum militează însăși 
Uniunea Europeană;

Or. es
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Amendamentul 8
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 
invită Comisia să propună obiective 
realizabile până în 2030, care să ia în 
considerare cota de electricitate care 
trebuie generată din surse regenerabile, 
eficiența energetică, tehnologiile energetice 
convenționale curate și stocarea CO2;

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020 
și a consolidării competitivității Europei; 
invită Comisia să propună obiective 
realiste până în 2030, care să ia în 
considerare cota de electricitate care 
trebuie generată din surse regenerabile, 
eficiența energetică, tehnologiile energetice 
convenționale curate și stocarea CO2;

Or. en

Amendamentul 9
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 
invită Comisia să propună obiective 
realizabile până în 2030, care să ia în 
considerare cota de electricitate care 
trebuie generată din surse regenerabile, 
eficiența energetică, tehnologiile 
energetice convenționale curate și 
stocarea CO2;

1. salută dezvoltarea energiilor 
regenerabile în statele membre în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite pentru 2020; 
invită Comisia să propună un cadru 
rațional pentru perioada de după 2020, 
care este fixat în contextul mai larg al 
schimbărilor climatice și al energiei și 
care sprijină, printre altele, siguranța 
aprovizionării, inovarea și 
competitivitatea, contribuind astfel la 
promovarea unei economii europene 
sigure, sustenabile, cu emisii scăzute de 
carbon și eficiente din punctul de vedere 
al utilizării resurselor;
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Or. pl

Amendamentul 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 1 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Subliniază faptul că obiectivele obligatorii 
pentru 2020 privind energia din surse 
regenerabile au stimulat exploatarea 
energiilor regenerabile în UE și au creat 
un climat de investiții stabil, conferind 
Europei un avantaj competitiv în materie 
de surse regenerabile, ceea ce va contribui 
substanțial la creșterea durabilă și la 
crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 11
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că politica energetică 
europeană trebuie să se axeze pe 
dezvoltarea, desfășurarea și distribuția 
energiei din surse regenerabile; sunt 
necesare obiective mai ambițioase privind 
energia din surse regenerabile 
pentru 2030 și mai târziu în vederea 
obținerii, până 2050, a unei economii 
bazate pe energie din surse regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 12
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că un obiectiv care să 
vizeze doar clima nu va orienta un volum 
suficient de investiții înspre energii din 
surse regenerabile și înspre economisirea 
de energie, care trebuie să contribuie la 
realizarea reducerilor necesare ale 
emisiilor de 80 %-95 %, până în 2050; 
apreciază faptul că aceste două opțiuni 
„fără regrete”, identificate în Perspectiva 
energetică 2050, trebuie să constituie un 
pilon central al cadrului de după 2020;

Or. en

Amendamentul 13
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. afirmă necesitatea dezvoltării unor noi 
instrumente economice pentru a stimula 
utilizarea energiei din surse regenerabile 
și pentru elimina treptat subvențiile 
pentru combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 14
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că viitoarele stimulente 
politice în favoarea energiei din surse 
regenerabile ar trebui să țină seama de 
obiectivele privind utilizarea eficientă a 
resurselor și să abordeze variațiile 
semnificative în ceea ce privește „datoria 
de carbon” anticipată a diferitelor surse 
de energie pe bază de biomasă;

Or. en

Amendamentul 15
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. remarcă potențialul pieței pentru 
tehnologiile ecologice; subliniază faptul 
că tehnologiile ecologice ar trebui 
considerate o oportunitate de consolidare 
a industriilor europene, și nu ceva care 
necesită neapărat finanțare publică;

Or. en

Amendamentul 16
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă profund faptul că unele state 
membre aplică politici de austeritate 
extreme, prin reduceri care au un impact 
direct asupra CDI în domeniul energiilor 
din surse regenerabile și care subminează 
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exploatarea acestora, împiedicându-le să 
atingă maturitatea tehnologică necesară, 
nu numai pentru a atinge obiectivele UE 
pentru 2020, ci și pentru a reduce 
costurile producerii de energie și pentru a 
încuraja investițiile;

Or. es

Amendamentul 17
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. împărtășește punctul de vedere al 
Comisiei conform căruia o dezvoltare 
puternică a surselor regenerabile de 
energie până în 2030 ar putea genera 
peste 3 miliarde de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 18
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază faptul că energia 
regenerabilă nu este dezvoltată separat, ci 
ca parte din sistemul energetic global; 
reiterează necesitatea ca fondurile să fie 
alocate în cadrul mecanismului Conectarea 
Europei pentru a finanța dezvoltarea 
rețelelor inteligente bazate pe TIC, pentru 
ca energia regenerabilă să poată fi mai bine 
integrată și pentru a îmbunătăți stabilitatea 
sistemelor de transfer;

2. consideră că politica energetică 
europeană trebuie să se axeze din nou pe 
dezvoltarea, desfășurarea și distribuția de 
energie din surse regenerabile; invită 
statele membre ale UE și comisiile să 
mărească ambițiile UE și să ridice la 30 % 
obiectivul privind energia din surse 
regenerabile până în 2020, cu un obiectiv 
suplimentar obligatoriu de 45 %, pentru 
2030, și obiective indicative suplimentare 
pentru 2040 și 2050; invită Comisia 
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Europeană să prezinte de urgență 
propuneri legislative de revizuire în acest 
sens a pachetului privind schimbările 
climatice și energia, astfel încât să se 
garanteze securitatea pe termen lung a 
investitorilor și a inovatorilor; reiterează 
necesitatea ca fondurile să fie alocate în 
cadrul mecanismului Conectarea Europei 
pentru a finanța dezvoltarea rețelelor 
inteligente bazate pe TIC, pentru ca energia 
regenerabilă să poată fi mai bine integrată 
și pentru a îmbunătăți stabilitatea 
sistemelor de transfer;

Or. en

Amendamentul 19
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază faptul că energia 
regenerabilă nu este dezvoltată separat, ci 
ca parte din sistemul energetic global;
reiterează necesitatea ca fondurile să fie 
alocate în cadrul mecanismului Conectarea 
Europei pentru a finanța dezvoltarea 
rețelelor inteligente bazate pe TIC, pentru 
ca energia regenerabilă să poată fi mai bine 
integrată și pentru a îmbunătăți stabilitatea 
sistemelor de transfer;

2. reiterează necesitatea ca fondurile să fie 
alocate în cadrul mecanismului Conectarea 
Europei pentru a finanța dezvoltarea 
rețelelor inteligente bazate pe TIC, pentru
ca energia regenerabilă să poată fi mai bine 
integrată și pentru a îmbunătăți stabilitatea 
sistemelor de transfer;

Or. en

Amendamentul 20
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază faptul că energia 
regenerabilă nu este dezvoltată separat, ci 
ca parte din sistemul energetic global; 
reiterează necesitatea ca fondurile să fie 
alocate în cadrul mecanismului Conectarea 
Europei pentru a finanța dezvoltarea 
rețelelor inteligente bazate pe TIC, pentru 
ca energia regenerabilă să poată fi mai bine 
integrată și pentru a îmbunătăți stabilitatea 
sistemelor de transfer;

2. evidențiază faptul că energia 
regenerabilă nu este dezvoltată doar
separat, pentru a promova dezvoltarea de 
sisteme descentralizate de energie 
regenerabilă, ci și ca parte din sistemul 
energetic global; reiterează necesitatea ca 
fondurile să fie alocate în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei pentru a 
finanța dezvoltarea infrastructurii 
transfrontaliere și a rețelelor inteligente, 
pentru ca energia regenerabilă să poată fi 
mai bine integrată și pentru a îmbunătăți 
stabilitatea sistemelor de transfer;

Or. en

Amendamentul 21
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază faptul că energia 
regenerabilă nu este dezvoltată separat, ci 
ca parte din sistemul energetic global; 
reiterează necesitatea ca fondurile să fie 
alocate în cadrul mecanismului Conectarea 
Europei pentru a finanța dezvoltarea 
rețelelor inteligente bazate pe TIC, pentru 
ca energia regenerabilă să poată fi mai bine
integrată și pentru a îmbunătăți stabilitatea 
sistemelor de transfer;

2. evidențiază faptul că energia 
regenerabilă nu este dezvoltată separat, ci 
ca parte din sistemul energetic global; 
reiterează necesitatea ca fondurile să fie 
alocate în cadrul mecanismului Conectarea 
Europei pentru a finanța dezvoltarea 
rețelelor inteligente bazate pe TIC, pentru 
ca energia regenerabilă să poată fi integrată 
într-un mod mai amplu, mai rentabil și 
mai sigur în rețea și pentru a îmbunătăți 
stabilitatea sistemelor de transfer și de 
distribuție în vederea conservării 
securității aprovizionării;

Or. en
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Amendamentul 22
Zofija Mazej Kukovič

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază faptul că energia 
regenerabilă nu este dezvoltată separat, ci 
ca parte din sistemul energetic global; 
reiterează necesitatea ca fondurile să fie 
alocate în cadrul mecanismului Conectarea 
Europei pentru a finanța dezvoltarea 
rețelelor inteligente bazate pe TIC, pentru 
ca energia regenerabilă să poată fi mai bine 
integrată și pentru a îmbunătăți stabilitatea 
sistemelor de transfer;

2. evidențiază faptul că energia 
regenerabilă nu este dezvoltată separat, ci 
ca parte din sistemul energetic global; 
reiterează necesitatea ca fondurile să fie 
alocate în cadrul mecanismului Conectarea 
Europei pentru a finanța dezvoltarea 
rețelelor inteligente bazate pe TIC, pentru 
ca energia regenerabilă să poată fi mai bine 
integrată și pentru a îmbunătăți stabilitatea 
sistemelor de transfer; subliniază 
necesitatea sprijinirii întreprinderilor mici 
și mijlocii, pentru deschiderea mai multor 
oportunități în domeniul dezvoltării de 
infrastructuri;

Or. en

Amendamentul 23
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază faptul că energia 
regenerabilă nu este dezvoltată separat, ci 
ca parte din sistemul energetic global; 
reiterează necesitatea ca fondurile să fie 
alocate în cadrul mecanismului
Conectarea Europei pentru a finanța 
dezvoltarea rețelelor inteligente bazate pe 
TIC, pentru ca energia regenerabilă să 
poată fi mai bine integrată și pentru a 
îmbunătăți stabilitatea sistemelor de 
transfer;

2. evidențiază faptul că energia 
regenerabilă nu este dezvoltată separat, ci 
ca parte din sistemul energetic global; 
reiterează faptul că sunt necesare investiții 
din surse publice și private, cum ar fi 
mecanismul Conectarea Europei, pentru a 
finanța dezvoltarea infrastructurii 
energetice și a rețelelor inteligente bazate 
pe TIC, pentru ca energia regenerabilă să 
poată fi mai bine integrată pe piața 
energiei și pentru a îmbunătăți stabilitatea 
sistemelor de transfer;
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Or. en

Amendamentul 24
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază faptul că energia 
regenerabilă nu este dezvoltată separat, ci 
ca parte din sistemul energetic global; 
reiterează necesitatea ca fondurile să fie 
alocate în cadrul mecanismului Conectarea 
Europei pentru a finanța dezvoltarea 
rețelelor inteligente bazate pe TIC, pentru 
ca energia regenerabilă să poată fi mai bine 
integrată și pentru a îmbunătăți stabilitatea 
sistemelor de transfer;

2. evidențiază faptul că energia 
regenerabilă nu este dezvoltată separat, ci 
ca parte din sistemul energetic global; 
reiterează necesitatea ca fondurile să fie 
alocate în cadrul mecanismului Conectarea 
Europei pentru a finanța dezvoltarea 
rețelelor inteligente bazate pe TIC, pentru 
ca energia regenerabilă să poată fi mai bine 
integrată și pentru a îmbunătăți stabilitatea 
sistemelor de transfer; subliniază că 
această finanțare nu ar trebui să genereze 
o majorare a bugetului general al UE;

Or. en

Amendamentul 25
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. remarcă faptul că diferitele 
mecanisme de promovare a surselor 
regenerabile de energie asigură că sunt 
luate în considerare diferitele oportunități 
și tipare de tehnologie din cadrul statelor 
membre în proiectarea schemelor de 
sprijin, evitând astfel profituri neașteptate 
prin reflectarea costurilor reale ale unei 
tehnologii; salută în același timp inițiativa 
Comisiei de a elabora orientări privind 
schemele de sprijin;
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Or. en

Amendamentul 26
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că Perspectiva 
energetică 2050 nu conține un scenariu 
bazat pe o pondere crescută a energiei din 
surse regenerabile și o eficiență 
energetică ridicată, care să poată majora 
procentul energiei din surse regenerabile 
în mixul energetic al UE;

Or. en

Amendamentul 27
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesară o perioadă 
de tranziție pentru a institui sisteme 
europene de sprijin; invită Comisia să ia 
în considerare efectele crizei economice și 
scăderea ratingului de credit al țărilor, 
care se reflectă în reducerea investițiilor 
în energii regenerabile, precum și gradul 
de risc pe care acest lucru îl implică; 
subliniază că riscurile cu care se 
confruntă cei care investesc în energiile 
regenerabile trebuie reduse printr-o 
strategie europeană clară și pe termen 
lung;

eliminat

Or. en



AM\925368RO.doc 17/38 PE504.183v01-00

RO

Amendamentul 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 3 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesară o perioadă 
de tranziție pentru a institui sisteme 
europene de sprijin; invită Comisia să ia 
în considerare efectele crizei economice și 
scăderea ratingului de credit al țărilor, 
care se reflectă în reducerea investițiilor
în energii regenerabile, precum și gradul 
de risc pe care acest lucru îl implică; 
subliniază că riscurile cu care se confruntă 
cei care investesc în energiile regenerabile 
trebuie reduse printr-o strategie 
europeană clară și pe termen lung;

3. consideră că, înainte de a se face apel la 
o schemă de sprijin europeană, ar trebui 
să se evalueze dacă nu cumva un sistem la 
nivelul UE de promovare a surselor 
regenerabile de energie ar oferi un cadru 
mai rentabil de promovare a acestor 
surse; recunoaște faptul că certitudinea 
pe termen lung, inclusiv un obiectiv 2030 
pentru energiile regenerabile, ar contribui 
la realizarea de investiții în energii 
regenerabile și ar reduce riscurile cu care 
se confruntă cei care investesc în energiile 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 29
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 3 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesară o perioadă de 
tranziție pentru a institui sisteme europene 
de sprijin; invită Comisia să ia în 
considerare efectele crizei economice și 
scăderea ratingului de credit al țărilor, care 
se reflectă în reducerea investițiilor în 
energii regenerabile, precum și gradul de 
risc pe care acest lucru îl implică; 
subliniază că riscurile cu care se confruntă 
cei care investesc în energiile regenerabile 
trebuie reduse printr-o strategie europeană 
clară și pe termen lung;

3. consideră că este necesară o perioadă de 
tranziție pentru a promova sursele 
regenerabile de energie; invită Comisia să 
ia în considerare efectele crizei economice 
și scăderea ratingului de credit al țărilor, 
care se reflectă în reducerea investițiilor în 
energii regenerabile, precum și gradul de 
risc pe care acest lucru îl implică; 
subliniază că riscurile cu care se confruntă 
cei care investesc în energiile regenerabile 
trebuie reduse printr-o strategie europeană 
clară și pe termen lung;
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Or. en

Amendamentul 30
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesară o perioadă 
de tranziție pentru a institui sisteme 
europene de sprijin; invită Comisia să ia 
în considerare efectele crizei economice și 
scăderea ratingului de credit al țărilor, 
care se reflectă în reducerea investițiilor
în energii regenerabile, precum și gradul 
de risc pe care acest lucru îl implică; 
subliniază că riscurile cu care se 
confruntă cei care investesc în energiile 
regenerabile trebuie reduse printr-o 
strategie europeană clară și pe termen 
lung;

3. consideră că schemele naționale de 
sprijin pentru producția de energie din 
surse regenerabile ar trebui eliminate 
treptat, odată ce viabilitatea și 
competitivitatea pieței vor fi fost atinse; 
constată riscurile la care se expun cei 
care investesc în energii regenerabile și 
consideră că, atunci când apare o 
disfuncționalitate a pieței, pot fi utilizate 
fonduri publice pentru a atenua 
incertitudinea investitorilor și, astfel, 
pentru a stimula finanțarea privată în 
favoarea proiectelor energetice;

Or. en

Amendamentul 31
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesară o perioadă 
de tranziție pentru a institui sisteme 
europene de sprijin; invită Comisia să ia 
în considerare efectele crizei economice și 
scăderea ratingului de credit al țărilor, 
care se reflectă în reducerea investițiilor 
în energii regenerabile, precum și gradul 
de risc pe care acest lucru îl implică;
subliniază că riscurile cu care se confruntă 
cei care investesc în energiile regenerabile 

3. este preocupat de efectele crizei 
economice și ale ratingurilor de credit 
scăzute ale țărilor asupra finanțării 
producției de energie din surse 
regenerabile; regretă faptul că tot mai 
multe țări au adoptat măsuri retroactive 
care sporesc riscurile asociate investițiilor 
în producția de energie din surse 
regenerabile, majorând astfel costurile de 
capital și făcând mai costisitoare 
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trebuie reduse printr-o strategie europeană 
clară și pe termen lung;

realizarea obiectivelor stabilite 
pentru 2020, și subliniază că riscurile cu 
care se confruntă cei care investesc în 
energiile regenerabile trebuie reduse printr-
o strategie europeană clară și pe termen 
lung, întrucât un nivel sporit de eficiență 
energetică și o creștere a proporției de 
energie produsă din surse regenerabile ar 
contribui la consolidarea fiscală pentru 
multe țări aflate în criză și care depind 
foarte mult de importuri de petrol și de 
gaze;

Or. en

Amendamentul 32
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesară o perioadă 
de tranziție pentru a institui sisteme 
europene de sprijin; invită Comisia să ia în 
considerare efectele crizei economice și 
scăderea ratingului de credit al țărilor, care 
se reflectă în reducerea investițiilor în 
energii regenerabile, precum și gradul de 
risc pe care acest lucru îl implică; 
subliniază că riscurile cu care se confruntă 
cei care investesc în energiile regenerabile 
trebuie reduse printr-o strategie 
europeană clară și pe termen lung;

3. invită Comisia să ia în considerare 
efectele crizei economice și scăderea 
ratingului de credit al țărilor, care se 
reflectă în reducerea investițiilor în energii 
regenerabile, precum și gradul de risc pe 
care acest lucru îl implică; subliniază că o 
strategie europeană pe termen lung ar 
putea reduce riscurile cu care se confruntă 
cei care investesc în energiile regenerabile;

Or. pl

Amendamentul 33
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesară o perioadă de 
tranziție pentru a institui sisteme europene 
de sprijin; invită Comisia să ia în 
considerare efectele crizei economice și 
scăderea ratingului de credit al țărilor, care 
se reflectă în reducerea investițiilor în 
energii regenerabile, precum și gradul de 
risc pe care acest lucru îl implică; 
subliniază că riscurile cu care se confruntă 
cei care investesc în energiile regenerabile 
trebuie reduse printr-o strategie europeană 
clară și pe termen lung;

3. consideră că este necesară instituirea de
scheme europene de sprijin; invită Comisia 
să ia în considerare efectele crizei 
economice și scăderea ratingului de credit 
al țărilor, care se reflectă în reducerea 
investițiilor în energii regenerabile, precum 
și gradul de risc pe care acest lucru îl 
implică; subliniază că riscurile cu care se 
confruntă cei care investesc în energiile 
regenerabile trebuie reduse printr-o 
strategie europeană clară și pe termen lung;

Or. es

Amendamentul 34
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesară o perioadă de 
tranziție pentru a institui sisteme europene 
de sprijin; invită Comisia să ia în 
considerare efectele crizei economice și 
scăderea ratingului de credit al țărilor, care 
se reflectă în reducerea investițiilor în 
energii regenerabile, precum și gradul de 
risc pe care acest lucru îl implică; 
subliniază că riscurile cu care se confruntă 
cei care investesc în energiile regenerabile 
trebuie reduse printr-o strategie europeană 
clară și pe termen lung;

3. consideră că este necesară o perioadă de 
tranziție pentru a institui scheme europene 
de sprijin; subliniază însă că aceste 
scheme de sprijin ar trebui să fie obținute 
mai degrabă din redirecționarea 
fondurilor existente decât din majorări de 
buget; invită Comisia să ia în considerare 
efectele crizei economice și scăderea 
ratingului de credit al țărilor, care se 
reflectă în reducerea investițiilor în energii 
regenerabile, precum și gradul de risc pe 
care acest lucru îl implică; subliniază că 
riscurile cu care se confruntă cei care 
investesc în energiile regenerabile trebuie 
reduse printr-o strategie europeană clară și 
pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 35
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesară o perioadă de 
tranziție pentru a institui sisteme europene 
de sprijin; invită Comisia să ia în 
considerare efectele crizei economice și 
scăderea ratingului de credit al țărilor, care 
se reflectă în reducerea investițiilor în 
energii regenerabile, precum și gradul de 
risc pe care acest lucru îl implică; 
subliniază că riscurile cu care se confruntă 
cei care investesc în energiile regenerabile 
trebuie reduse printr-o strategie europeană 
clară și pe termen lung;

3. consideră că este necesară o perioadă de 
tranziție pentru a institui scheme europene 
de sprijin care să fie armonizate; invită 
Comisia să ia în considerare efectele crizei 
economice și scăderea ratingului de credit 
al țărilor, care se reflectă în reducerea 
investițiilor în energii regenerabile, precum 
și gradul de risc pe care acest lucru îl 
implică; subliniază că riscurile cu care se 
confruntă cei care investesc în energiile 
regenerabile trebuie reduse printr-o 
strategie europeană clară, stabilă, 
previzibilă și pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 3 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

reamintește faptul că Uniunea Europeană 
și statele sale membre și-au asumat 
angajamentul de a elimina treptat, până 
în 2020, subvențiile cu efecte negative 
asupra mediului, în cadrul summitului de 
la Nagoya privind biodiversitatea, al 
summitului G-20 de la Pittsburgh, al Foii 
de parcurs către o Europă eficientă din 
punct de vedere al utilizării resurselor a 
Comisiei Europene și în cadrul 
concluziilor Consiliului; subliniază 
necesitatea urgentă de a elimina 
subvențiile cu efecte negative asupra 
mediului în domeniul energetic, atât la 
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nivel național, cât și la nivelul UE; prin 
urmare, solicită o acțiune coordonată, 
destinată identificării și eliminării tuturor 
subvențiilor cu efecte negative asupra 
mediului până în 2020;

Or. en

Amendamentul 37
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. reamintește concluziile Consiliului 
referitoare la energia din surse 
regenerabile, în care se solicită 
eliminarea progresivă a subvențiilor 
pentru combustibili fosili; invită statele 
membre să elimine subvențiile pentru 
combustibili fosili și nucleari;

Or. en

Amendamentul 38
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. își exprimă convingerea că stabilitatea 
și viabilitatea pe termen lung a cadrelor 
de politică joacă un rol esențial în 
reducerea costurilor asociate 
incertitudinii și în îmbunătățirea 
accesului la capital, garantând astfel o 
tranziție puțin costisitoare și eficientă 
pentru societate;

Or. en
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Amendamentul 39
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să transforme criza în 
oportunitatea de a face investițiile 
necesare în tehnologii curate în vederea 
stimulării creșterii economice și a creării 
de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 40
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. chiar dacă ambiția Uniunii este de a 
găsi surse durabile de energie, trebuie 
amintit faptul că definirea unor standarde 
mai stricte pentru energiile regenerabile, 
cum ar fi aplicarea unor criterii de 
durabilitate prea riguroase pentru sursele 
regenerabile de energie, reduce 
competitivitatea și atractivitatea energiilor 
regenerabile în comparație cu sursele 
fosile de energie, care nu prezintă criterii 
echivalente;

Or. en

Amendamentul 41
Antonyia Parvanova
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. insistă asupra importanței de a 
garanta strategii și stimulente pe termen 
lung, precum și un cadru fiscal și de 
reglementare stabil la nivel național 
pentru a asigura investitorilor 
predictibilitatea necesară și pentru a 
promova în mod eficient dezvoltarea de 
energii regenerabile în fiecare stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 42
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că, deoarece numeroase 
centrale electrice din UE vor trebui să fie 
scoase din exploatare sau modernizate în 
următorii zece ani și întrucât prețurile 
combustibililor fosili vor crește în mod 
constant, se preconizează o creștere a 
prețurilor energiei indiferent de mixul 
energetic; subliniază că unele surse 
regenerabile de energie precum energia 
eoliană onshore și energia solară 
fotovoltaică sunt competitive deja la 
costuri comparative cu energia nucleară 
și CCS, devenind astfel cea mai rentabilă 
opțiune pentru decarbonizare; observă că 
majorarea facturilor la energie ar trebui 
să fie în primul rând abordată prin 
măsuri privind eficiența energiei și 
măsuri de economisire; subliniază că 
energia trebuie să fie accesibilă pentru 
toți și că o atenție specială ar trebui 
acordată consumatorilor vulnerabili și 
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gospodăriilor cu venit scăzut; invită 
statele membre să definească termenul de 
consumatori vulnerabili și să ia măsurile 
necesare pentru a asigura că acei 
consumatori sunt protejați în mod 
eficient;

Or. en

Amendamentul 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată faptul că sursele regenerabile 
de energie nu doar contribuie la 
abordarea schimbărilor climatice, ci 
oferă, de asemenea, avantaje ecologice 
suplimentare în ceea ce privește reducerea 
poluării aerului, producerea de deșeuri și 
utilizarea apei; 

Or. en

Amendamentul 44
Zofija Mazej Kukovič

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că sprijinul efectiv al 
întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă 
cheia deblocării potențialului sistemelor 
de energie regenerabilă și a realizării unei 
economii decarbonizate;

Or. en
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Amendamentul 45
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută intenția Comisiei de a elabora 
orientări referitoare la cele mai bune 
practici privind schemele de sprijin în 
favoarea energiilor din surse 
regenerabile, însă regretă faptul că, în 
ceea ce privește nevoia de sprijin în sine, 
comunicarea Comisiei intitulată „Energia 
din surse regenerabile: o prezență majoră 
pe piața energetică europeană” este 
inconsecventă și confuză; constată că 
sectorul energiei din surse regenerabile 
nu este încă suficient de robust pentru a 
face față de unul singur forțelor pieței și, 
prin urmare, consideră că este în 
continuare necesar un sprijin gestionat în 
mod riguros și transparent pentru a 
consolida sectorul și pentru a permite UE 
să-și realizeze propriul model pentru un 
viitor fără emisii de dioxid de carbon;

Or. es

Amendamentul 46
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. este preocupat de schimbările bruște 
ale mecanismelor naționale de sprijin 
pentru energia din surse regenerabile, în 
special de modificările retroactive și de 
înghețarea sprijinului; solicită statelor 
membre să ofere cadre stabile pentru 
investiții în domeniul energiei din surse 
regenerabile, inclusiv scheme de sprijin 
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revizuite periodic și proceduri 
administrative simplificate;

Or. en

Amendamentul 47
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. în consecință, salută faptul că unele 
tehnologii în domeniul energiilor 
regenerabile au început să atingă un nivel 
acceptabil de competitivitate în raport cu 
formele convenționale de energie, deși, 
într-o mare măsură, costurile sociale și de 
mediu ale acestora din urmă nu sunt încă 
internalizate;

Or. es

Amendamentul 48
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unor tehnologii de 
stocare a energiei și a CO2; consideră că 
trebuie alocate fonduri în cadrul 
Programului Orizont 2020 pentru a finanța 
dezvoltarea tehnologiilor de stocare a 
energiei și a CO2;

4. subliniază necesitatea unor investiții 
publice în C&D a unor tehnologii din 
domeniul surselor regenerabile de 
energie, a unor tehnologii de economisire 
a energiei și a unor tehnologii de stocare a 
energiei; consideră că trebuie alocate 
fonduri în cadrul Programului 
Orizont 2020 pentru a finanța dezvoltarea 
acestor tehnologii; invită Comisia să 
analizeze în întregime, împreună cu 
Banca Europeană de Investiții și cu 
instituțiile publice naționale, posibilitățile 
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de a aloca fonduri în cadrul bugetului UE 
actual și viitor, în vederea finanțării 
proiectelor care vizează energia din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 49
Zofija Mazej Kukovič

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unor tehnologii de 
stocare a energiei și a CO2; consideră că 
trebuie alocate fonduri în cadrul 
Programului Orizont 2020 pentru a finanța 
dezvoltarea tehnologiilor de stocare a 
energiei și a CO2;

4. subliniază necesitatea unor tehnologii de 
stocare a energiei și a CO2; evidențiază 
faptul că tehnologiile de stocare a 
energiei sunt necesare pentru integrarea 
resurselor regenerabile descentralizate în 
rețelele de distribuție; consideră că trebuie 
alocate fonduri în cadrul Programului 
Orizont 2020 pentru a finanța dezvoltarea 
tehnologiilor de stocare a energiei și a CO2;

Or. en

Amendamentul 50
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unor tehnologii de 
stocare a energiei și a CO2; consideră că 
trebuie alocate fonduri în cadrul 
Programului Orizont 2020 pentru a finanța 
dezvoltarea tehnologiilor de stocare a 
energiei și a CO2;

4. subliniază că cercetarea este cheia 
pentru dezvoltarea unor tehnologii noi și 
curate, la prețuri accesibile; consideră că 
trebuie alocate fonduri în cadrul 
Programului Orizont 2020 pentru a finanța 
dezvoltarea tehnologiilor de stocare a 
energiei și a CO2;

Or. en
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Amendamentul 51
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unor tehnologii
de stocare a energiei și a CO2; consideră 
că trebuie alocate fonduri în cadrul 
Programului Orizont 2020 pentru a finanța 
dezvoltarea tehnologiilor de stocare a 
energiei și a CO2;

4. subliniază necesitatea suplimentării 
fondurilor alocate cercetării privind 
tehnologiile în domeniul energiei din 
surse regenerabile; consideră că trebuie 
alocate fonduri în cadrul Programului 
Orizont 2020 pentru a finanța dezvoltarea 
tehnologiilor în domeniul energiei din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 52
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unor tehnologii de 
stocare a energiei și a CO2; consideră că 
trebuie alocate fonduri în cadrul 
Programului Orizont 2020 pentru a finanța 
dezvoltarea tehnologiilor de stocare a 
energiei și a CO2;

4. subliniază necesitatea unor tehnologii de 
stocare a energiei (inclusiv a energiei 
electrice) și a CO2; consideră că trebuie 
alocate fonduri în cadrul Programului 
Orizont 2020 pentru a finanța dezvoltarea 
tehnologiilor de stocare a energiei și a CO2;

Or. pl

Amendamentul 53
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra faptului că 
utilizarea sporită a resurselor 
regenerabile și a tehnologiilor ecologice 
nu înseamnă doar realizarea obiectivelor 
de reducere a emisiilor, ci și o mai mare 
securitate energetică și reducerea nevoii 
de a importa combustibili;

Or. en

Amendamentul 54
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că cercetarea și dezvoltarea 
care vizează utilizarea eficientă a 
deșeurilor pentru producerea de 
electricitate, gaz și energie termică sunt 
importante pentru atingerea obiectivelor 
în materie de eficiență energetică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 55
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că cercetarea și dezvoltarea 
care vizează utilizarea eficientă a 
deșeurilor pentru producerea de 
electricitate, gaz și energie termică sunt 
importante pentru atingerea obiectivelor 
în materie de eficiență energetică;

eliminat
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Or. es

Amendamentul 56
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că cercetarea și dezvoltarea 
care vizează utilizarea eficientă a 
deșeurilor pentru producerea de 
electricitate, gaz și energie termică sunt
importante pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică;

5. este de părere că cercetarea și 
dezvoltarea propusă prin instrumentele 
existente trebuie să fie mai eficientă și își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul 
că cercetarea și dezvoltarea în anumite 
sectoare ale industriei surselor 
regenerabile de energie au fost neglijate, 
ceea ce a cauzat dificultăți de 
comercializare; insistă asupra faptului că 
cercetarea și dezvoltarea care vizează 
utilizarea eficientă a deșeurilor pentru 
producerea de electricitate, gaz și energie 
termică pot fi importante pentru atingerea 
obiectivelor în materie de eficiență 
energetică; de asemenea, constată că 
sectorul transporturilor este un 
consumator extrem de important de 
combustibili fosili și, prin urmare, 
cercetarea în vederea îmbunătățirii 
eficienței energetice și a reducerii 
emisiilor de CO2 în transporturi va avea 
efecte benefice;

Or. en

Amendamentul 57
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că cercetarea și dezvoltarea 
care vizează utilizarea eficientă a 

5. subliniază că cercetarea și dezvoltarea 
care vizează utilizarea eficientă a 
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deșeurilor pentru producerea de 
electricitate, gaz și energie termică sunt 
importante pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică;

deșeurilor, inclusiv deșeurile și resturile 
alimentare recuperate din mediul marin,
pentru producerea de electricitate, gaz și 
energie termică sunt importante pentru 
atingerea obiectivelor în materie de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 58
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că cercetarea și dezvoltarea 
care vizează utilizarea eficientă a 
deșeurilor pentru producerea de 
electricitate, gaz și energie termică sunt 
importante pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică;

5. subliniază că cercetarea și dezvoltarea 
care vizează reducerea impactului asupra 
mediului și utilizarea eficientă a deșeurilor 
pentru producerea de electricitate, gaz și 
energie termică sunt importante pentru 
atingerea obiectivelor în materie de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 59
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că cercetarea și dezvoltarea 
care vizează utilizarea eficientă a 
deșeurilor pentru producerea de 
electricitate, gaz și energie termică sunt 
importante pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică;

5. subliniază că cercetarea și dezvoltarea 
care vizează utilizarea eficientă a 
deșeurilor pentru producerea de 
electricitate, gaz și energie termică sunt 
importante pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică, cu condiția 
ca standardele de performanță energetică 
stabilite în Directiva-cadru privind 
deșeurile să fie respectate;
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Or. en

Amendamentul 60
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că cercetarea și dezvoltarea
care vizează utilizarea eficientă a 
deșeurilor pentru producerea de 
electricitate, gaz și energie termică sunt 
importante pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică;

5. subliniază că cercetarea, dezvoltarea și 
inovarea care vizează utilizarea eficientă a 
deșeurilor pentru producerea de 
electricitate, gaz și energie termică sunt 
importante pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică și eficiență 
a resurselor;

Or. en

Amendamentul 61
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că cercetarea și dezvoltarea 
care vizează utilizarea eficientă a 
deșeurilor pentru producerea de 
electricitate, gaz și energie termică sunt 
importante pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică;

5. subliniază că cercetarea și dezvoltarea 
care vizează utilizarea eficientă a 
deșeurilor pentru producerea de 
electricitate, gaz și energie termică sunt 
importante pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică, precum și 
pentru abordarea sărăciei energetice;

Or. en

Amendamentul 62
Vicky Ford
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că este necesară eliminarea 
treptată a subvențiilor care afectează 
concurența și, de asemenea, a celor 
pentru combustibilii fosili dăunători 
mediului;

Or. en

Amendamentul 63
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. remarcă faptul că utilizarea 
tehnologiilor existente poate produce 
rezultate considerabile, pur și simplu prin 
sporirea eficienței energetice, precum și 
prin înlocuirea tehnologiilor depășite de 
producere a energiei electrice cu altele 
noi și mai puțin poluante;

Or. en

Amendamentul 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. evidențiază necesitatea durabilității pe 
termen lung în ceea ce privește utilizarea 
biomasei și a biocombustibililor, în 
special sub aspectul efectelor lor nete 
asupra climei și al efectelor lor directe și 
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indirecte asupra biodiversității;

Or. en

Amendamentul 65
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. constată importanța asigurării că
prețurile pentru consumatori, atât locali, 
cât și industriali, sunt menținute la 
niveluri accesibile și competitive pe plan 
internațional;

Or. en

Amendamentul 66
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să pună la dispoziția 
Agenției pentru Cooperarea Autorităților 
de Reglementare din Domeniul Energiei 
(ACER) mijloacele necesare pentru a-și 
îndeplini atribuțiile și pentru a atinge 
obiectivele prevăzute în Regulamentul 
privind integritatea și transparența pieței 
angro a energiei; ia act de faptul că acest 
lucru este necesar pentru realizarea unei 
piețe interne integrate și transparente a 
energiei electrice și a gazului până 
în 2014.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 67
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să pună la dispoziția 
Agenției pentru Cooperarea Autorităților 
de Reglementare din Domeniul Energiei 
(ACER) mijloacele necesare pentru a-și 
îndeplini atribuțiile și pentru a atinge 
obiectivele prevăzute în Regulamentul 
privind integritatea și transparența pieței 
angro a energiei; ia act de faptul că acest 
lucru este necesar pentru realizarea unei 
piețe interne integrate și transparente a 
energiei electrice și a gazului până în 2014.

6. invită Comisia, statele membre și 
autoritățile naționale de reglementare să 
pună la dispoziția Agenției pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energiei (ACER) mijloacele 
necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile și 
pentru a atinge obiectivele prevăzute în 
Regulamentul privind integritatea și 
transparența pieței angro a energiei; ia act 
de faptul că acest lucru este necesar pentru 
realizarea unei piețe interne integrate și 
transparente a energiei electrice și a 
gazului până în 2014.

Or. en

Amendamentul 68
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să pună la dispoziția 
Agenției pentru Cooperarea Autorităților 
de Reglementare din Domeniul Energiei 
(ACER) mijloacele necesare pentru a-și 
îndeplini atribuțiile și pentru a atinge 
obiectivele prevăzute în Regulamentul 
privind integritatea și transparența pieței 
angro a energiei; ia act de faptul că acest 
lucru este necesar pentru realizarea unei 
piețe interne integrate și transparente a 
energiei electrice și a gazului până în 2014.

6. invită Comisia să pună la dispoziția 
Agenției pentru Cooperarea Autorităților 
de Reglementare din Domeniul Energiei 
(ACER) mijloacele necesare pentru a-și 
îndeplini atribuțiile și pentru a atinge 
obiectivele prevăzute în Regulamentul 
privind integritatea, transparența și 
eficiența pieței angro a energiei; ia act de 
faptul că acest lucru este necesar pentru 
realizarea unei piețe interne integrate și 
transparente a energiei electrice și a 
gazului până în 2014.

Or. en
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Amendamentul 69
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. regretă faptul că în unele state 
membre gestionarea defectuoasă a 
politicii energetice conduce la situații care 
afectează direct consumatorii – creșterea 
prețurilor fiind un exemplu –, periclitând 
în același timp și viabilitatea sutelor de 
sectoare și a miilor de locuri de muncă și 
cauzând chiar falimentul multor 
întreprinderi din domeniul energiilor din 
surse regenerabile în țări care, până în 
prezent, au manifestat un pionierat 
evident în acest domeniu.

Or. es

Amendamentul 70
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. nu împărtășește opinia Comisiei 
potrivit căreia generarea la scară mică 
este blocată de „gradul redus de acceptare 
din partea publicului a anumitor proiecte 
din domeniul energiei din surse 
regenerabile”, considerând, dimpotrivă, 
că lipsa de popularitate la nivel de 
gospodărie se datorează costurilor de 
instalare ridicate și lipsei unui sprijin 
substanțial în favoarea consumatorilor și 
a micilor întreprinzători care ar putea 
deveni microproducători.



PE504.183v01-00 38/38 AM\925368RO.doc

RO

Or. es

Amendamentul 71
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. consideră că orice decizie de a impune 
un moratoriu nejustificat asupra 
producției nepoluante de energie 
generează neliniști și critică faptul că, în 
schimb, se acordă uneori compensații 
prea mari pentru instalații de generare 
care s-au depreciat deja, așa cum se 
întâmplă cu anumite centrale nucleare și 
hidroelectrice care încă mai beneficiază 
de ajutoare de stat.

Or. es


