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Amendamentul 1
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Referirea 9a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 7 octombrie 2010 întitulată 
„Investiţiile în dezvoltarea de tehnologii 
cu emisii reduse de carbon (Planul SET)” 
(COM(2009)519) şi având în vedere 
Rezoluţia sa din 11 martie 2010 
referitoare la investiţiile în dezvoltarea de 
tehnologii cu emisii reduse de carbon 
(Planul SET),

Or. en

Amendamentul 2
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Referirea 15a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Rezoluţia sa din iunie 
2010 referitoare la UE 2020,

Or. en

Amendamentul 3
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât Tratatul de la Lisabona 
marchează începutul unei noi perioade 

A. întrucât Tratatul de la Lisabona 
marchează începutul unei noi perioade 
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pentru Uniune, care presupune ajustarea 
obiectivelor şi strategiilor noastre în 
vederea punerii depline în aplicare a 
tratatului;

pentru Uniune, care presupune ajustarea 
obiectivelor şi strategiilor noastre, precum 
şi a bugetului UE, în vederea punerii 
depline în aplicare a tratatului;

Or. en

Amendamentul 4
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât Tratatul de la Lisabona 
marchează începutul unei noi perioade 
pentru Uniune, care presupune ajustarea 
obiectivelor şi strategiilor noastre în 
vederea punerii depline în aplicare a 
tratatului;

A. întrucât Tratatul de la Lisabona 
marchează începutul unei noi perioade 
pentru Uniune, care presupune ajustarea 
obiectivelor, strategiilor şi finanţelor 
noastre în vederea punerii depline în 
aplicare a tratatului;

Or. en

Amendamentul 5
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Aa. întrucât includerea în Tratatul de la 
Lisabona a unui capitol specific privind 
energia oferă în prezent un temei juridic 
ferm pentru dezvoltarea unor iniţiative în 
domeniul energiei bazate pe durabilitate, 
siguranţa aprovizionării, interconectarea 
reţelelor şi solidaritate;

Or. en
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Amendamentul 6
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Aa. întrucât politica energetică a UE 
trebuie să realizeze patru obiective care 
sunt complementare: securitatea 
aprovizionării, solidaritate, sustenabilitate 
şi competitivitate;

Or. ro

Amendamentul 7
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât Uniunea se confruntă cu 
problema punerii în aplicare deficitare a 
legislaţiei în materie de energie şi a
strategiilor energetice globale, ceea ce
presupune din partea Comisiei să îşi 
asume din plin rolul de lider pentru a 
acoperi această lacună;

B. întrucât Uniunea se confruntă cu 
problema punerii în aplicare întârziate sau 
incomplete a legislaţiei în materie de 
energie şi a absenţei unor strategii 
energetice globale sau coordonate;

Or. de

Amendamentul 8
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât Uniunea se confruntă cu 
problema punerii în aplicare deficitare a 

B. întrucât Uniunea se confruntă cu 
problema punerii în aplicare întârziate a 
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legislaţiei în materie de energie şi a
strategiilor energetice globale, ceea ce 
presupune din partea Comisiei să îşi 
asume din plin rolul de lider pentru a 
acoperi această lacună;

legislaţiei în materie de energie şi a
absenţei unor strategii energetice globale
sau coordonate;

Or. de

Amendamentul 9
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât Uniunea se confruntă cu 
problema punerii în aplicare deficitare a 
legislaţiei în materie de energie şi a 
strategiilor energetice globale, ceea ce 
presupune din partea Comisiei să îşi asume 
din plin rolul de lider pentru a acoperi 
această lacună;

B. întrucât Uniunea se confruntă cu 
problema punerii în aplicare deficitare a 
legislaţiei în materie de energie şi a 
strategiilor energetice globale, ceea ce 
presupune din partea Comisiei să îşi asume 
din plin rolul de lider pentru a acoperi 
această lacună, precum şi demonstrarea de 
o manieră vizibilă şi convingătoare a 
voinţei şi sprijinului statelor membre;

Or. en

Amendamentul 10
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât întârzierea implementării 
politicilor energetice de decarbonizare şi 
eficienţă energetică poate să conducă la o 
criză majoră energetică în următorii zece 
ani;

Or. ro
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Amendamentul 11
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât Europa devine din ce în ce mai 
dependentă de importurile de surse externe 
de energie, în special în ceea ce priveşte 
combustibilii fosili;

C. întrucât Europa devine din ce în ce mai 
dependentă de importurile de surse externe 
de energie, în special în ceea ce priveşte 
combustibilii fosili; întrucât dependenţa 
de petrol este deosebit de mare şi va creşte 
pe viitor;

Or. en

Amendamentul 12
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât Europa devine din ce în ce mai 
dependentă de importurile de surse externe 
de energie, în special în ceea ce priveşte 
combustibilii fosili;

C. întrucât Europa devine din ce în ce mai 
dependentă de importurile de surse externe 
de energie, în special în ceea ce priveşte 
combustibilii fosili, politica energetică a 
UE trebuie, prin urmare, să aibă o 
dimensiune internaţională;

Or. en

Amendamentul 13
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât standardele de viaţă şi 
competitivitatea economică depind de 
preţul şi disponibilitatea energiei;

Or. pl

Amendamentul 14
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât preţurile actuale ale emisiilor 
de dioxid de carbon nu au un efect 
profund asupra industriei iar sectoarele 
aflate în afara schemei UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
nu beneficiază de stimulente suficiente 
pentru a-şi reduce amprenta de carbon;

Or. en

Amendamentul 15
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât consumul de energie 
reprezintă un indicator fiabil pentru 
funcţionarea economiei şi în special 
pentru producţia industrială,

Or. ro
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Amendamentul 16
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât politica energetică a UE ar 
trebui să ajute la îndeplinirea 
angajamentului UE de a reduce emisiile 
de gaze de seră cu 80-95% până în 2050;

Or. en

Amendamentul 17
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât sunt necesare investiţii 
importante în domeniul energiei, în special, 
în următorii zece ani, în noi centrale şi 
reţele electrice, ceea ce va defini mixul 
energetic pentru o perioadă mai lungă şi va 
presupune o nouă diversificare a 
instrumentelor de finanţare;

D. întrucât sunt necesare investiţii 
importante în domeniul energiei, în special, 
în următorii zece ani, în noi centrale şi 
reţele electrice, şi întrucât aceste investiţii 
vor defini mixul energetic pentru o 
perioadă chiar mai lungă, ar trebui să se 
garanteze că vor sprijini trecerea spre o 
economie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon; întrucât aceasta va presupune o 
nouă diversificare a instrumentelor de
finanţare

Or. en

Amendamentul 18
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Considerentul D
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât sunt necesare investiţii 
importante în domeniul energiei, în special, 
în următorii zece ani, în noi centrale şi 
reţele electrice, ceea ce va defini mixul 
energetic pentru o perioadă mai lungă şi va 
presupune o nouă diversificare a 
instrumentelor de finanţare;

D. întrucât sunt necesare investiţii 
importante în domeniul energiei, în special, 
în următorii zece ani, în noi centrale, 
interconexiuni şi reţele electrice, în 
special în regiunile cele mai izolate din 
punct de vedere energetic, ceea ce va 
defini mixul energetic pentru o perioadă 
chiar mai lungă şi va presupune o nouă 
diversificare a instrumentelor de finanţare;

Or. en

Amendamentul 19
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât sunt necesare investiţii 
importante în domeniul energiei, în special, 
în următorii zece ani, în noi centrale şi 
reţele electrice, ceea ce va defini mixul 
energetic pentru o perioadă mai lungă şi va 
presupune o nouă diversificare a 
instrumentelor de finanţare;

D. întrucât sunt necesare investiţii 
importante în domeniul energiei, în special, 
în următorii zece ani, în noi centrale şi 
reţele electrice, ceea ce va defini mixul 
energetic pentru o perioadă chiar mai 
lungă şi va presupune o nouă diversificare 
a instrumentelor de finanţare sau o nouă 
organizare a pieţei;

Or. de

Amendamentul 20
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Da. întrucât în UE 27 există resurse 
substanţiale de biomasă pentru a fabrica 
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cantităţi semnificative de biocombustibili 
de a doua generaţie, care vor impulsiona 
promovarea a sute de mii de locuri de 
muncă verzi în agricultură care nu pot fi 
delocalizate, vor reduce emisiile 
transportului rutier şi vor genera venituri 
interne considerabile pentru UE şi vor 
reduce dependenţa de combustibilii fosili 
şi de alte surse de energie din străinătate;

Or. en

Amendamentul 21
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Da. întrucât cărbunele va continua să fie 
o importantă sursă primară de resurse 
energetice pentru public şi pentru 
economie;

Or. pl

Amendamentul 22
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât investiţiile în sectorul energetic 
necesită o infuzie mare de capital şi este 
necesar să se creeze un cadru normativ care 
să ofere stabilitate pe termen lung şi care să 
permită astfel companiilor să ia decizii 
fundamentate din punct de vedere ecologic 
şi economic în ceea ce priveşte investiţiile;

E. întrucât investiţiile în sectorul energetic 
necesită o infuzie mare de capital şi este 
necesar să se creeze un cadru normativ care 
să ofere stabilitate pe termen lung şi care să 
permită astfel companiilor să ia decizii 
fundamentate din punct de vedere ecologic 
şi economic în ceea ce priveşte investiţiile
şi întrucât acest lucru nu ar trebui în nici 
un caz să determine cazuri de denaturare 
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a concurenţei;

Or. de

Amendamentul 23
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât investiţiile în sectorul energetic 
necesită o infuzie mare de capital şi este 
necesar să se creeze un cadru normativ care 
să ofere stabilitate pe termen lung şi care să 
permită astfel companiilor să ia decizii 
fundamentate din punct de vedere ecologic 
şi economic în ceea ce priveşte investiţiile;

E. întrucât investiţiile în sectorul energetic 
necesită o infuzie mare de capital şi este 
necesar să se creeze un cadru normativ care 
să ofere stabilitate pe termen lung şi care să 
permită astfel companiilor să ia decizii 
fundamentate din punct de vedere ecologic 
şi economic în ceea ce priveşte investiţiile
şi întrucât acest lucru nu trebuie în nici 
un caz să determine cazuri de denaturare 
a concurenţei;

Or. de

Amendamentul 24
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ea. întrucât obiectivul ambiţios al UE pe 
termen lung de reducere a emisiilor ar 
trebui formulat în contextul unei 
înţelegeri globale referitoare la 
schimbările climatice pentru a maximiza 
contribuţia pozitivă a UE la negocierile 
interne şi pentru a reduce la minimum 
riscurile de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon şi de pierdere a competitivităţii 
de către industriile europene;
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Or. en

Amendamentul 25
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât infrastructura energetică trebuie 
finanţată în primul rând prin intermediul 
tarifelor la energie; dar întrucât ar putea fi 
necesară şi finanţare din partea UE în cazul 
în care astfel de investiţii nu pot fi finanţate 
numai de piaţă, în special în regiunile mai 
puţin dezvoltate;

F. întrucât infrastructura reţelei energetice 
trebuie finanţată în primul rând prin 
intermediul tarifelor la energie; dar întrucât 
ar putea fi necesară şi finanţare din partea 
UE în cazul în care astfel de investiţii nu 
pot fi finanţate numai de piaţă, în special în 
regiunile mai puţin dezvoltate;

Or. de

Amendamentul 26
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât infrastructura energetică trebuie 
finanţată în primul rând prin intermediul 
tarifelor la energie; dar întrucât ar putea fi 
necesară şi finanţare din partea UE în cazul 
în care astfel de investiţii nu pot fi finanţate 
numai de piaţă, în special în regiunile mai 
puţin dezvoltate;

F. întrucât infrastructura reţelei energetice 
trebuie finanţată în primul rând prin 
intermediul tarifelor la energie; dar întrucât 
ar putea fi necesară şi finanţare din partea 
UE în cazul în care astfel de investiţii nu 
pot fi finanţate numai de piaţă, în special în 
regiunile mai puţin dezvoltate;

Or. de

Amendamentul 27
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Considerentul F
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât infrastructura energetică trebuie 
finanţată în primul rând prin intermediul 
tarifelor la energie; dar întrucât ar putea fi 
necesară şi finanţare din partea UE în cazul 
în care astfel de investiţii nu pot fi finanţate 
numai de piaţă, în special în regiunile mai 
puţin dezvoltate;

F. întrucât infrastructura energetică trebuie 
finanţată în primul rând prin intermediul 
tarifelor la energie; dar întrucât ar putea fi 
necesară şi finanţare din partea UE pentru 
a crea reţele perfect funcţionale, 
deschizând pieţe energetice europene;

Or. en

Amendamentul 28
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât infrastructura energetică trebuie 
finanţată în primul rând prin intermediul 
tarifelor la energie; dar întrucât ar putea fi 
necesară şi finanţare din partea UE în cazul 
în care astfel de investiţii nu pot fi finanţate 
numai de piaţă, în special în regiunile mai 
puţin dezvoltate;

F. întrucât infrastructura energetică trebuie 
finanţată în primul rând prin intermediul 
tarifelor la energie; dar întrucât ar putea fi 
necesară şi finanţare din partea UE în cazul 
în care astfel de investiţii nu pot fi finanţate 
numai de piaţă, în special în regiunile cel
mai puţin dezvoltate şi în regiunile 
îndepărtate;

Or. el

Amendamentul 29
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât infrastructura energetică trebuie 
finanţată în primul rând prin intermediul 
tarifelor la energie; dar întrucât ar putea fi 
necesară şi finanţare din partea UE în 

F. întrucât infrastructura energetică trebuie 
finanţată în primul rând prin intermediul 
tarifelor la energie; dar întrucât ar putea fi 
necesară şi sprijin din partea UE în cazul 
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cazul în care astfel de investiţii nu pot fi 
finanţate numai de piaţă, în special în 
regiunile mai puţin dezvoltate;

în care astfel de investiţii nu pot fi finanţate 
numai de piaţă, în special în regiunile mai 
puţin dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 30
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât o economie durabilă şi 
dinamică ar trebui să urmărească 
decuplarea creşterii economice de 
consumul de energie, în special prin 
creşterea eficienţei energetice pe unitatea 
de producţie;

H. întrucât o economie durabilă şi 
dinamică ar trebui să urmărească 
decuplarea creşterii economice de 
consumul de energie;

Or. de

Amendamentul 31
Niki Tzavela, Ioannis A. Tsoukalas, Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ha. întrucât Comisia şi-a exprimat, de 
asemenea, intenţia de a evalua în 2009 
situaţia globală a GNL şi de a identifica 
carenţe în vederea propunerii unui plan 
de acţiune în domeniul GNL;

Or. en
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Amendamentul 32
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, eficienţa energetică şi 
economiile şi promovarea reţelelor de 
energie şi să conducă la o dependenţă mai 
scăzută de importurile de energie şi o 
creştere a producţiei interne de energie;

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, eficienţa energetică şi 
economiile, precum şi dezvoltarea unor 
forme noi şi regenerabile de energie şi 
promovarea unor reţele interconectate, 
integrate şi interoperabile de energie şi să 
conducă la o dependenţă mai scăzută de 
importurile de energie şi o creştere a 
producţiei interne de energie din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 33
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, eficienţa energetică şi 
economiile şi promovarea reţelelor de 
energie şi să conducă la o dependenţă mai 
scăzută de importurile de energie şi o 
creştere a producţiei interne de energie;

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona şi pe 
cele conţinute în capitolul special privind
energia referitoare la o piaţă unică a 
energiei, securitatea aprovizionării, 
eficienţa energetică şi economiile, 
dezvoltarea unor forme noi şi 
regenerabile de energie şi promovarea şi 
interconectarea reţelelor de energie şi să 
conducă la o dependenţă mai scăzută de 
importurile de energie şi o creştere a 
producţiei interne de energie;
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Or. el

Amendamentul 34
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, eficienţa energetică şi 
economiile şi promovarea reţelelor de 
energie şi să conducă la o dependenţă mai 
scăzută de importurile de energie şi o 
creştere a producţiei interne de energie;

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin promovarea tuturor 
formelor de producţie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, eficienţa energetică şi 
economiile şi promovarea reţelelor de 
energie şi să conducă la o dependenţă mai 
scăzută de importurile de energie şi o 
creştere a producţiei interne de energie;

Or. en

Amendamentul 35
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, eficienţa energetică şi 
economiile şi promovarea reţelelor de 
energie şi să conducă la o dependenţă mai 
scăzută de importurile de energie şi o 
creştere a producţiei interne de energie;

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, accentul pus pe elementul 
regenerabil în cadrul producţiei durabile 
de energie, eficienţa energetică şi 
economiile şi promovarea reţelelor de 
energie şi să conducă la o dependenţă mai 
scăzută de importurile de energie şi o 
creştere a producţiei interne de energie;
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Or. en

Amendamentul 36
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, eficienţa energetică şi 
economiile şi promovarea reţelelor de 
energie şi să conducă la o dependenţă mai 
scăzută de importurile de energie şi o 
creştere a producţiei interne de energie;

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei în favoarea 
consumatorilor, securitatea aprovizionării, 
durabilitatea, competitivitatea, eficienţa 
energetică şi economiile şi promovarea 
reţelelor de energie şi să conducă la o 
dependenţă mai scăzută de importurile de 
energie şi o creştere a producţiei interne de 
energie;

Or. en

Amendamentul 37
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, eficienţa energetică şi 
economiile şi promovarea reţelelor de 
energie şi să conducă la o dependenţă mai 
scăzută de importurile de energie şi o 
creştere a producţiei interne de energie;

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, preţuri 
abordabile la energie, securitatea 
aprovizionării, eficienţa energetică şi 
economiile şi promovarea reţelelor de 
energie şi să conducă la o dependenţă mai 
scăzută de importurile de energie şi o 
creştere a producţiei interne de energie, 
susţinând, în acelaşi timp, 
competitivitatea crescută şi dezvoltarea 
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industriei;

Or. en

Amendamentul 38
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, eficienţa energetică şi 
economiile şi promovarea reţelelor de 
energie şi să conducă la o dependenţă mai 
scăzută de importurile de energie şi o 
creştere a producţiei interne de energie;

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, durabilitatea, eficienţa 
energetică şi economiile şi promovarea 
reţelelor de energie şi să conducă la o 
dependenţă mai scăzută de importurile de 
energie şi o creştere a producţiei interne de 
energie, în special a celei provenite din 
surse regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 39
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, eficienţa energetică şi 
economiile şi promovarea reţelelor de 
energie şi să conducă la o dependenţă mai 
scăzută de importurile de energie şi o 
creştere a producţiei interne de energie;

2. consideră că orice strategie viitoare ar 
trebui să urmărească să îndeplinească 
obiectivele Tratatului de la Lisabona 
privind o piaţă unică a energiei, securitatea 
aprovizionării, durabilitatea, eficienţa 
energetică şi economiile şi promovarea 
reţelelor de energie inteligente şi să 
conducă la o dependenţă mai scăzută de 
importurile de energie şi o creştere a 
producţiei interne de energie, în special a 
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celei provenite din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 40
Ivo Belet

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. consideră că orice viitoare strategie ar 
trebui să încerce să contribuie la 
realizarea obiectivelor Tratatului de la 
Lisabona care vizează ocuparea deplină a 
forţei de muncă, progresul social şi un 
nivel ridicat de protecţie şi de 
îmbunătăţire a calităţii mediului 
înconjurător; politica energetică a UE ar 
trebui să abordeze, de asemenea, 
excluziunea socială şi ar trebui să 
contribuie la coeziunea economică, 
socială şi teritorială;

Or. en

Amendamentul 41
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. solicită Comisiei să sublinieze în 
propunerile sale de politică europeană în 
domeniul energiei felul în care politica 
respectivă va contribui la atingerea 
obiectivelor stabilite în Protocolul la tratat 
privind serviciile de interes general, în 
special a obiectivelor referitoare la un 
nivel ridicat de calitate, siguranţă şi 
accesibilitate, tratamentul egal şi 
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promovarea accesului universal şi a 
drepturilor utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 42
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 2b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2b. consideră că orice viitoare strategie ar 
trebui să încerce să contribuie la 
realizarea obiectivelor Tratatului de la 
Lisabona care vizează ocuparea deplină a 
forţei de muncă, progresul social şi un 
nivel ridicat de protecţie şi de 
îmbunătăţire a calităţii mediului 
înconjurător; politica energetică a 
Europei ar trebui să abordeze, de 
asemenea, excluziunea socială şi ar trebui 
să contribuie la coeziunea economică, 
socială şi teritorială;

Or. en

Amendamentul 43
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. subliniază că strategia propusă ar trebui 
să fie implementată, mai presus de toate,
în spiritul solidarităţii şi responsabilităţii şi 
niciun stat membru nu poate fi lăsat în 
urmă sau izolat, iar toate statele membre 
iau măsuri pentru a asigura securitatea 
reciprocă a Uniunii; subliniază 
includerea unui capitol specific privind 

3. subliniază că, de asemenea, strategia 
propusă ar trebui să fie implementată în 
spiritul solidarităţii şi responsabilităţii;
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energia (articolul 194 din TFUE) care 
asigură un temei juridic solid pentru 
acţiunea Uniunii bazată pe metoda 
comunitară;

Or. de

Amendamentul 44
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. subliniază că strategia propusă ar trebui 
să fie implementată, mai presus de toate,
în spiritul solidarităţii şi responsabilităţii şi 
niciun stat membru nu poate fi lăsat în 
urmă sau izolat, iar toate statele membre 
iau măsuri pentru a asigura securitatea 
reciprocă a Uniunii; subliniază 
includerea unui capitol specific privind 
energia (articolul 194 din TFUE) care 
asigură un temei juridic solid pentru 
acţiunea Uniunii bazată pe metoda 
comunitară;

3. subliniază că, de asemenea, strategia 
propusă ar trebui să fie implementată în 
spiritul solidarităţii şi responsabilităţii; 

Or. de

Amendamentul 45
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. subliniază că strategia propusă ar trebui 
să fie implementată, mai presus de toate, în 
spiritul solidarităţii şi responsabilităţii şi 
niciun stat membru nu poate fi lăsat în 
urmă sau izolat, iar toate statele membre 
iau măsuri pentru a asigura securitatea 

3. subliniază, în conformitate cu principiul 
reciprocităţii introdus pentru prima oară 
prin tratat, că strategia propusă ar trebui să 
fie implementată, mai presus de toate, în 
spiritul solidarităţii şi responsabilităţii şi 
niciun stat membru nu poate fi lăsat în 
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reciprocă a Uniunii; subliniază includerea 
unui capitol specific privind energia 
(articolul 194 din TFUE) care asigură un 
temei juridic solid pentru acţiunea Uniunii 
bazată pe metoda comunitară;

urmă sau izolat, iar toate statele membre 
iau măsuri pentru a asigura securitatea 
reciprocă a Uniunii; subliniază includerea 
unui capitol specific privind energia 
(articolul 194 din TFUE) care asigură un 
temei juridic solid pentru acţiunea Uniunii 
bazată pe metoda comunitară;

Or. el

Amendamentul 46
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. subliniază faptul că strategia propusă 
ar trebui să promoveze o combinaţie 
diversificată de generaţii, incluzând 
producţia de energie din surse 
regenerabile, generarea energiei termice 
de o manieră  eficientă şi competitivă şi 
generarea de energie nucleară;

Or. en

Amendamentul 47
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o 
viziune pe termen lung asupra politicii
energetice, completată de planuri de 
acţiune pe termen scurt precise şi 
cuprinzătoare, orientate către realizarea 
acestor obiective;

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o 
viziune pe termen lung asupra unei politici 
energetice pe deplin sustenabile, obiectivul 
de a reduce efectele climatice până în 
2050 devenind obiectivul general, 
completată de planuri de acţiune pe termen 
scurt precise şi cuprinzătoare, orientate 
către realizarea până în 2050 a unei 
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economii bazate pe o eficienţă energetică 
de 100% şi pe surse regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 48
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o 
viziune pe termen lung asupra politicii 
energetice, completată de planuri de 
acţiune pe termen scurt precise şi 
cuprinzătoare, orientate către realizarea 
acestor obiective;

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o 
viziune pe termen lung asupra politicii 
energetice, obiectivul de a reduce efectele 
climatice până în 2050 devenind 
obiectivul general, completată de planuri 
de acţiune pe termen scurt precise şi 
cuprinzătoare, orientate către realizarea 
acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 49
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o 
viziune pe termen lung asupra politicii
energetice, completată de planuri de 
acţiune pe termen scurt precise şi 
cuprinzătoare, orientate către realizarea 
acestor obiective;

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o
viziune pe termen lung asupra unei politici 
energetice durabile, completată de planuri 
de acţiune pe termen scurt precise şi 
cuprinzătoare, orientate către realizarea 
până în 2050 a unei economii pe deplin 
eficiente, bazate pe surse regenerabile de 
energie;

Or. en
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Amendamentul 50
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o 
viziune pe termen lung asupra politicii 
energetice, completată de planuri de 
acţiune pe termen scurt precise şi 
cuprinzătoare, orientate către realizarea 
acestor obiective;

4. subliniază că Uniunea are nevoie de un 
obiectiv pe termen lung de a realiza până 
în 2050 o economie energetică bazată în 
întregime pe surse regenerabile de 
energie, asupra politicii energetice, 
completată de planuri de acţiune pe termen 
scurt precise şi cuprinzătoare, orientate 
către realizarea acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 51
Niki Tzavela, Ioannis A. Tsoukalas, Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o 
viziune pe termen lung asupra politicii 
energetice, completată de planuri de 
acţiune pe termen scurt precise şi 
cuprinzătoare, orientate către realizarea 
acestor obiective;

4. Emphasises that the Union subliniază că 
Uniunea are nevoie de o viziune pe termen 
lung asupra politicii energetice, completată 
de planuri de acţiune pe termen scurt şi 
mediu precise şi cuprinzătoare, orientate 
către realizarea acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 52
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie
Punctul 4
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o 
viziune pe termen lung asupra politicii 
energetice, completată de planuri de 
acţiune pe termen scurt precise şi 
cuprinzătoare, orientate către realizarea 
acestor obiective;

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o 
viziune pe termen lung pentru 2050 asupra 
politicii energetice, completată de planuri 
de acţiune pe termen scurt precise şi 
cuprinzătoare, orientate către realizarea 
acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 53
Mario Pirillo

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o 
viziune pe termen lung asupra politicii 
energetice, completată de planuri de 
acţiune pe termen scurt precise şi 
cuprinzătoare, orientate către realizarea 
acestor obiective;

4. subliniază că Uniunea are nevoie de o 
viziune pe termen lung pentru 2050 asupra 
politicii energetice, completată de planuri 
de acţiune pe termen scurt precise şi 
cuprinzătoare, orientate către realizarea 
acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 54
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. solicită planificarea unor măsuri de 
luat pentru realizarea unei Comunităţi 
Energetice Europene care să beneficieze 
de o cooperare strânsă în domeniul 
reţelelor energetice, de finanţarea 
europeană a noilor tehnologii energetice 
şi instituirea unor întreprinderi comune 
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pentru achiziţionarea gazului; 
Comunitatea Energetică Europeană ar 
trebui, fără a modifica într-o primă fază 
Tratatul de la Lisabona, să depăşească 
stadiul actual de fragmentare a politicii 
energetice europene şi să dea Uniunii o 
voce internaţională puternică în relaţiile 
sale în domeniul energiei;

Or. en

Amendamentul 55
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. consideră că, pentru a-şi atinge 
obiectivul de eliminare a emisiilor de 
dioxid de carbon, UE are nevoie de o 
strategie în domeniul energiei care să 
includă toate sursele de energie cu emisii 
reduse de CO2, cum ar fi energiile 
regenerabile, energia nucleară şi CSC 
(captarea şi stocarea CO2); subliniază, în 
acest context, nevoia de a mobiliza toate 
instrumentele financiare disponibile 
pentru energia cu emisii reduse de CO2, 
inclusiv împrumuturile Euratom

Or. fr

Amendamentul 56
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. solicită Comisiei să prezinte o 
abordare comună pentru internalizarea 
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costurilor externe în sectoarele care nu 
fac parte din ETS, de exemplu printr-o 
taxă minimă pe CO2 la nivel european; 
solicită, în acest context, o revizuire a 
Directivei privind impozitarea energiei;

Or. en

Amendamentul 57
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. atrage atenţia asupra faptului că 
economia UE este o economie socială de 
piaţă şi solicită Comisiei şi statelor 
membre combaterea sărăciei energetice;

Or. ro

Amendamentul 58
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. subliniază că finalizarea pieţei interne 
europene de energie este indispensabilă 
pentru realizarea obiectivelor politicii UE;
consideră că aceasta ar trebui să se bazeze 
pe un cadru juridic clar, în care legislaţia 
este aplicată cu stricteţe şi Comisia 
adresează CEJ mai multe sesizări cu 
privire la statele membre pentru încălcări, 
dacă este necesar;

5. subliniază că finalizarea pieţei interne 
europene de energie este indispensabilă 
pentru realizarea obiectivelor politicii UE;
consideră că există deja un cadru juridic 
clar, care trebuie acum pus în aplicare;

Or. de
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Amendamentul 59
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. subliniază că finalizarea pieţei interne 
europene de energie este indispensabilă 
pentru realizarea obiectivelor politicii UE; 
consideră că aceasta ar trebui să se bazeze 
pe un cadru juridic clar, în care legislaţia 
este aplicată cu stricteţe şi Comisia 
adresează CEJ mai multe sesizări cu 
privire la statele membre pentru încălcări, 
dacă este necesar;

5. subliniază că finalizarea pieţei interne 
europene de energie este indispensabilă 
pentru realizarea obiectivelor politicii UE; 
consideră că există deja un cadru juridic 
clar, care trebuie acum pus în aplicare;

Or. de

Amendamentul 60
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. consideră că UE ar trebui să 
reacţioneze simetric la politica energetică 
a ţărilor terţe, în special a partenerilor la 
import, sprijinind propria politică 
energetică atzât la nivel de politică 
externă, cât şi prin acordarea de sprijin 
diplomatic;

Or. pl

Amendamentul 61
Mario Pirillo

Propunere de rezoluţie
Punctul 6
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide a normelor celui de-al 
treilea pachet privind energia;

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide şi corecte a normelor 
celui de-al treilea pachet privind energia în 
toate cele 27 de state membre europene;

Or. en

Amendamentul 62
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide a normelor celui de-al 
treilea pachet privind energia;

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide şi corecte a normelor 
celui de-al treilea pachet privind energia în 
toate cele 27 de state membre europene;

Or. en

Amendamentul 63
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
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energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide a normelor celui de-al 
treilea pachet privind energia;

energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide şi corecte a normelor 
celui de-al treilea pachet privind energia în 
toate cele 27 de state membre;

Or. en

Amendamentul 64
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide a normelor celui de-al 
treilea pachet privind energia;

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide şi corecte a normelor 
celui de-al treilea pachet privind energia în 
toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 65
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide a normelor celui de-al 
treilea pachet privind energia;

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide, complete şi corecte a 
normelor celui de-al treilea pachet privind 
energia în toate statele membre ale UE;
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Or. en

Amendamentul 66
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide a normelor celui de-al 
treilea pachet privind energia;

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide a normelor celui de-al 
treilea pachet privind energia şi a 
pachetului privind eficienţa energetică;

Or. en

Amendamentul 67
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
implementării rapide a normelor celui de-
al treilea pachet privind energia;

6. subliniază şi accentuează ferm 
necesitatea de a pune în aplicare pe deplin 
legislaţia actuală a UE în domeniul 
energiei şi de a atinge obiectivele UE în 
materie de energie; subliniază necesitatea 
ca cel de-al treilea pachet privind energia 
să fie implementat conform calendarului;

Or. de
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Amendamentul 68
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. consideră că, în cursul îndeplinirii 
mandatului său şi a angajamentelor luate 
în cadrul audierii de către Parlament, 
Înaltul Reprezentant al UE pentru politica 
externă şi de securitate comună ar trebui 
să sprijine cu fermitate politica energetică 
a UE, inclusiv proiectele şi investiţiile 
specifice care vizează consolidarea 
securităţii energetice;

Or. pl

Amendamentul 69
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 6b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6b. consideră că UE ar trebui să respecte 
cu stricteţe litera legii şi să sancţioneze 
nerespectarea acesteia în spiritul 
solidarităţii în materie de energie şi de 
respectare a concurenţei şi a normelor 
pieţei comune, fără a ceda în faţa 
intereselor individuale ale ţărilor 
europene, în special ale exportatorilor de 
gaz către piaţa europeană;

Or. pl
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Amendamentul 70
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. invită Comisia ca, în cazul în care 
statele membre nu reacţionează, să aibă 
în vedere, ca o măsură finală, 
redepunerea directivelor actuale sub 
formă de regulamente pentru a asigura 
aplicarea integrală directă a acestora pe 
piaţa unică;

eliminat

Or. de

Amendamentul 71
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. invită Comisia ca, în cazul în care 
statele membre nu reacţionează, să aibă 
în vedere, ca o măsură finală, 
redepunerea directivelor actuale sub 
formă de regulamente pentru a asigura 
aplicarea integrală directă a acestora pe 
piaţa unică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 72
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 7
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. invită Comisia ca, în cazul în care 
statele membre nu reacţionează, să aibă 
în vedere, ca o măsură finală, 
redepunerea directivelor actuale sub 
formă de regulamente pentru a asigura 
aplicarea integrală directă a acestora pe 
piaţa unică;

eliminat

Or. de

Amendamentul 73
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. invită Comisia ca, în cazul în care
statele membre nu reacţionează, să aibă 
în vedere, ca o măsură finală, 
redepunerea directivelor actuale sub 
formă de regulamente pentru a asigura 
aplicarea integrală directă a acestora pe 
piaţa unică;

7. invită Comisia şi alte instituţii europene 
implicate să asigure punerea în aplicare 
corectă şi deplină a directivelor actuale de 
către statele membre;

Or. en

Amendamentul 74
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. evidenţiază nevoia de a continua 
separarea şi dereglementarea pieţelor 
energetice europene pentru a asigura 
concurenţa şi aprovizionarea cu energie 
electrică la cel mai redus preţ posibil;
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Or. en

Amendamentul 75
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. subliniază nevoia de a garanta 
siguranţa aprovizionării pentru 
echipamentele europene de generare a 
energiei, în special prin dezvoltarea unei 
politici industriale care să promoveze 
investiţiile pe termen lung în modalităţile 
de producţie a energiei electrice în UE; 
solicită Comisiei, în acest sens, să aibă în 
vedere instituirea unui mecanism de piaţă 
complementar prin care să se asigure cu o 
mai mare eficienţă echilibrul dintre oferta 
şi cererea de electricitate, pe baza unei 
cerinţe ca producătorii europeni să 
dispună de capacităţi de producţie care să 
corespundă cu portofoliile clienţilor lor; 

Or. fr

Amendamentul 76
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că rolul autorităţilor de 
reglementare a pieţei de energie şi
cooperarea între autorităţile naţionale de 
reglementare şi Comisie ar trebui să fie 
consolidate, în special în ceea ce priveşte 
pieţele angro şi cu amănuntul; ia act de 
faptul că, în cazul în care competenţele
ACER şi ENTSO se dovedesc a fi 
insuficiente pentru a crea pieţe de energie 

8. consideră că ar trebui consolidată
cooperarea dintre autorităţile naţionale
relevante, în special în ceea ce priveşte 
pieţele angro şi cu amănuntul; ia act de 
faptul că ar trebui ca ACER şi ENTSO 
să-şi înceapă în primul rând activitatea de 
o manieră ordonată înainte de a li se 
atribui sarcini suplimentare; ia act de 
faptul că ar putea deveni necesar să se 
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regionale şi europene mai integrate, este 
posibil ca mandatele acestora să necesite 
modificări;

analizeze posibilitatea modificării 
mandatului ACER dacă, după o evaluare 
aprofundată, competenţele sale se 
dovedesc a fi insuficiente pentru a crea 
pieţe de energie regionale şi europene mai 
integrate;

Or. de

Amendamentul 77
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că rolul autorităţilor de 
reglementare a pieţei de energie şi 
cooperarea între autorităţile naţionale de 
reglementare şi Comisie ar trebui să fie 
consolidate, în special în ceea ce priveşte 
pieţele angro şi cu amănuntul; ia act de 
faptul că, în cazul în care competenţele 
ACER şi ENTSO se dovedesc a fi 
insuficiente pentru a crea pieţe de energie 
regionale şi europene mai integrate, este 
posibil ca mandatele acestora să necesite 
modificări;

8. consideră că rolul autorităţilor de 
reglementare a pieţei de energie şi 
cooperarea între autorităţile naţionale de 
reglementare, autorităţile din domeniul 
concurenţei şi Comisie ar trebui să fie 
consolidate, în special în ceea ce priveşte 
pieţele angro şi cu amănuntul; ia act de 
faptul că, în cazul în care competenţele 
ACER şi ENTSO se dovedesc a fi 
insuficiente pentru a crea pieţe de energie 
regionale şi europene mai integrate, este 
posibil ca mandatele acestora să necesite 
modificări; solicită Comisiei şi ACER să 
dezvolte propuneri referitoare la 
modalităţile în care s-ar putea îmbunătăţi 
implicarea părţilor interesate, în special a 
organizaţiilor din domeniul mediului, 
IMMurilor, sindicatelor, organizaţiilor ce 
reprezintă consumatorii şi gospodăriilor 
cu venituri reduse, precum şi a 
autorităţilor locale;

Or. en
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Amendamentul 78
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că rolul autorităţilor de 
reglementare a pieţei de energie şi 
cooperarea între autorităţile naţionale de 
reglementare şi Comisie ar trebui să fie 
consolidate, în special în ceea ce priveşte 
pieţele angro şi cu amănuntul; ia act de 
faptul că, în cazul în care competenţele 
ACER şi ENTSO se dovedesc a fi 
insuficiente pentru a crea pieţe de energie 
regionale şi europene mai integrate, este 
posibil ca mandatele acestora să necesite 
modificări;

8. consideră că rolul autorităţilor de 
reglementare a pieţei de energie şi 
cooperarea între autorităţile naţionale de 
reglementare şi Comisie ar trebui să fie 
consolidate, în special în ceea ce priveşte 
pieţele angro şi cu amănuntul; în acest 
sens, Comisia ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
ACER şi ENTSO îşi pot îndeplini 
sarcinile cu eficienţă;

Or. en

Amendamentul 79
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că rolul autorităţilor de 
reglementare a pieţei de energie şi 
cooperarea între autorităţile naţionale de 
reglementare şi Comisie ar trebui să fie 
consolidate, în special în ceea ce priveşte 
pieţele angro şi cu amănuntul; ia act de 
faptul că, în cazul în care competenţele 
ACER şi ENTSO se dovedesc a fi 
insuficiente pentru a crea pieţe de energie 
regionale şi europene mai integrate, este 
posibil ca mandatele acestora să necesite 
modificări;

8. consideră că rolul autorităţilor de 
reglementare a pieţei de energie şi 
cooperarea între autorităţile naţionale de 
reglementare şi Comisie ar trebui să fie 
consolidate, în special în ceea ce priveşte 
pieţele angro şi cu amănuntul; ia act de 
faptul că, în cazul în care competenţele 
ACER se dovedesc a fi insuficiente pentru 
a crea pieţe de energie regionale şi 
europene mai integrate, este posibil ca 
mandatul acestuia să necesite modificări;

Or. de
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Amendamentul 80
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că rolul autorităţilor de 
reglementare a pieţei de energie şi 
cooperarea între autorităţile naţionale de 
reglementare şi Comisie ar trebui să fie 
consolidate, în special în ceea ce priveşte 
pieţele angro şi cu amănuntul; ia act de 
faptul că, în cazul în care competenţele 
ACER şi ENTSO se dovedesc a fi 
insuficiente pentru a crea pieţe de energie 
regionale şi europene mai integrate, este 
posibil ca mandatele acestora să necesite 
modificări;

8. consideră că rolul autorităţilor de 
reglementare a pieţei de energie şi 
cooperarea între autorităţile naţionale de
reglementare şi Comisie ar trebui să fie 
consolidate, în special în ceea ce priveşte 
pieţele angro şi cu amănuntul; ia act de 
faptul că, în cazul în care competenţele 
ACER şi ENTSO se dovedesc a fi 
insuficiente pentru a crea o piaţă de 
energie europeană mai integrată, este 
posibil ca mandatele acestora să necesite 
modificări;

Or. en

Amendamentul 81
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

reaminteşte că, pentru a nu permite 
furnizorilor tradiţionali dominanţi să 
împiedice deschiderea pieţei, este 
important să se faciliteze dezvoltarea de 
noi modele de afaceri, de exemplu 
posibilitatea de a încheia simultan 
contracte cu mai mulţi furnizori;

Or. en
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Amendamentul 82
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. subliniază faptul că buna funcţionare 
a pieţelor de energie angro este o condiţie 
preliminară pentru ca consumatorii să 
beneficieze pe deplin de piaţa internă de 
energie a UE;

Or. en

Amendamentul 83
Ivari Padar

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. ia act de necesitatea creşterii
transparenţei pe pieţele angro; salută, în 
acest context, anunţul Comisiei de a 
prezenta o propunere privind transparenţa 
şi integritatea pieţelor de energie 
tranzacţionate;

9. subliniază necesitatea creşterii 
transparenţei pe pieţele angro şi ia act de 
absenţa unui control reglementar coerent 
al pieţelor angro; salută, în acest context, 
anunţul Comisiei de a prezenta o propunere 
privind transparenţa şi integritatea pieţelor 
de energie tranzacţionate; subliniază că, în 
principiu, pentru a atinge aceste obiective, 
o singură autoritate de supraveghere ar 
trebui să-şi asume responsabilitatea 
pentru comerţul cu energie şi certificate 
de emisii la nivel naţional, în strânsă 
cooperare cu alte autorităţi ale statului 
membru implicat şi cu organisme similare 
ale altor state membre;

Or. en
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Amendamentul 84
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. ia act de necesitatea creşterii 
transparenţei pe pieţele angro; salută, în 
acest context, anunţul Comisiei de a 
prezenta o propunere privind transparenţa 
şi integritatea pieţelor de energie 
tranzacţionate;

9. subliniază necesitatea de a creşte 
transparenţa pe pieţele angro, în special în 
ceea ce priveşte produsele financiare 
comercializate pe piaţa energiei electrice;
salută, în acest context, anunţul Comisiei 
de a prezenta o propunere privind 
transparenţa şi integritatea pieţelor de 
energie tranzacţionate;

Or. en

Amendamentul 85
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. este preocupat de absenţa unei 
concurenţe eficiente pe piaţa cu 
amănuntul în practic toate statele 
membre; atrage atenţia asupra 
numeroaselor impedimente care 
împiedică realizarea de progrese reale pe 
pieţele cu amănuntul, cum ar fi 
concentrarea puternică a pieţei, preţurile 
reglementate la nivel de utilizator final, 
drepturile insuficiente ale 
consumatorului, lipsa de transparenţă 
etc.; subliniază că, datorită lipsei de 
concurenţă, consumatorii europeni 
plătesc preţuri mai mari pentru servicii de 
calitate proastă;

Or. en
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Amendamentul 86
Ivari Padar

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. ia act de faptul că majoritatea 
burselor de energie electrică sunt 
concepute separat şi pentru contextul 
naţional; subliniază şi faptul că cel de-al 
treilea pachet nu tratează cooperarea 
dintre bursele de energie electrică şi nici 
controlul reglementar al burselor 
transnaţionale de energie electrică; 
solicită Comisiei să trateze aceste 
deficienţe;

Or. en

Amendamentul 87
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. subliniază importanţa creării în 
întreaga Europă de pieţe „intraday” (în 
cursul aceleiaşi zile) eficiente pentru a 
gestiona fluxul în creştere de energie 
eoliană;

Or. en

Amendamentul 88
Paul Rübig

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

9a. subliniază importanţa creării în 
întreaga Europă de pieţe „intraday” (în 
cursul aceleiaşi zile) eficiente pentru a 
gestiona fluxul în creştere de energie 
eoliană;

Or. en

Amendamentul 89
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. reaminteşte ancheta sectorială din 
2005 a Comisiei; solicită lansarea unei a 
doua anchete sectoriale în domeniul 
energiei în 2012;

eliminat

Or. en

Amendamentul 90
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. reaminteşte ancheta sectorială din 
2005 a Comisiei; solicită lansarea unei a 
doua anchete sectoriale în domeniul 
energiei în 2012;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 91
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. reaminteşte ancheta sectorială din 2005 
a Comisiei; solicită lansarea unei a doua 
anchete sectoriale în domeniul energiei în 
2012;

10. reaminteşte ancheta sectorială din 2005 
a Comisiei; solicită lansarea unei a doua 
anchete sectoriale în domeniul energiei în 
2012, care ar trebui să includă, în special, 
o evaluare detaliată şi cuprinzătoare a 
funcţionării pieţei interne şi a impactului 
acesteia asupra investiţiilor, ocupării 
forţei de muncă, surselor de energie 
regenerabile şi reducerii emisiilor de CO2, 
precum şi asupra consumatorilor şi 
gospodăriilor cu venituri reduse;

Or. en

Amendamentul 92
Ivo Belet

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. reaminteşte ancheta sectorială din 2005 
a Comisiei; solicită lansarea unei a doua 
anchete sectoriale în domeniul energiei în 
2012;

10. reaminteşte ancheta sectorială din 2005 
a Comisiei; solicită o evaluare detaliată şi 
cuprinzătoare a funcţionării pieţei interne 
şi a impactului acesteia asupra 
investiţiilor, ocupării forţei de muncă, 
surselor de energie regenerabile şi 
reducerii emisiilor de CO2, precum şi 
asupra consumatorilor şi gospodăriilor cu 
venituri reduse;

Or. en
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Amendamentul 93
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. reaminteşte ancheta sectorială din 2005 
a Comisiei; solicită lansarea unei a doua 
anchete sectoriale în domeniul energiei în 
2012;

10. reaminteşte ancheta sectorială din 2005 
a Comisiei; solicită lansarea unei a doua 
anchete sectoriale în domeniul energiei în 
2012 în cazul în care există semne grave 
de abuzuri de piaţă generalizate;

Or. en

Amendamentul 94
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. reaminteşte ancheta sectorială din 2005 
a Comisiei; solicită lansarea unei a doua 
anchete sectoriale în domeniul energiei în 
2012;

10. reaminteşte ancheta sectorială din 2005 
a Comisiei; solicită lansarea unei a doua 
anchete sectoriale în domeniul energiei în 
2013;

Or. en

Amendamentul 95
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. reaminteşte ancheta sectorială din 2005 
a Comisiei; solicită lansarea unei a doua 
anchete sectoriale în domeniul energiei în 
2012;

10. reaminteşte ancheta sectorială din 2005 
a Comisiei; solicită lansarea unei a doua 
anchete sectoriale în domeniul energiei în 
2018;
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Or. de

Amendamentul 96
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită Comisiei să organizeze un 
summit anual cu reprezentanţi ai 
comisiilor legate de energie din cadrul 
parlamentelor naţionale şi deputaţi în 
Parlamentul European în legătură cu 
politicile şi legislaţia UE în materie de 
energie, precum şi cu alte probleme 
conexe, în vederea asigurării unei mai 
bune înţelegeri reciproce;

11. promovează ideea de organiza o 
reuniune specială a Consiliului European 
care să se concentreze asupra chestiunilor 
relevante în domeniul politicii energetice;

Or. en

Amendamentul 97
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită Comisiei să organizeze un 
summit anual cu reprezentanţi ai comisiilor 
legate de energie din cadrul parlamentelor 
naţionale şi deputaţi în Parlamentul 
European în legătură cu politicile şi 
legislaţia UE în materie de energie, precum 
şi cu alte probleme conexe, în vederea 
asigurării unei mai bune înţelegeri 
reciproce;

11. solicită Comisiei să organizeze un 
summit anual cu reprezentanţi ai comisiilor 
legate de energie din cadrul parlamentelor 
naţionale şi deputaţi în Parlamentul 
European în legătură cu politicile şi 
legislaţia UE în materie de energie, precum 
şi cu alte probleme conexe, în vederea 
asigurării unei mai bune înţelegeri 
reciproce; la aceste întruniri ar trebui să 
fie invitaţi experţi independenţi şi 
reprezentanţi ai industriei energetice;

Or. en
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Amendamentul 98
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită Comisiei să organizeze un 
summit anual cu reprezentanţi ai comisiilor 
legate de energie din cadrul parlamentelor 
naţionale şi deputaţi în Parlamentul 
European în legătură cu politicile şi 
legislaţia UE în materie de energie, precum 
şi cu alte probleme conexe, în vederea 
asigurării unei mai bune înţelegeri 
reciproce;

11. solicită Comisiei să organizeze un 
summit anual cu reprezentanţi ai comisiilor 
legate de energie din cadrul parlamentelor 
naţionale şi deputaţi în Parlamentul 
European, precum şi implicarea industriei 
energetice în ceea ce priveşte politicile şi 
legislaţia UE în materie de energie, precum 
şi cu alte probleme conexe, în vederea 
asigurării unei mai bune înţelegeri 
reciproce;

Or. en

Amendamentul 99
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. subliniază cu fermitate că orice 
întârziere în dezvoltarea unei reţele 
moderne de energie electrică la nivelul UE 
pune în pericol ambiţia UE de a atinge 
până în 2020 obiectivul de 20% privind 
energia regenerabilă şi obiectivele de 
eficienţă energetică; prin urmare, salută
locul central pe care îl ocupă infrastructura 
în cadrul strategiei energetice în vederea 
creării unei reţele integrate moderne la 
nivel european;

12. subliniază cu fermitate că orice 
întârziere în dezvoltarea unei reţele 
moderne de energie electrică la nivelul UE 
pune în pericol securitatea energetica a
UE, dar şi atingerea obiectivelor din 
Strategia UE pentru 2020 privind energia 
şi eficienţa energetică; prin urmare, salută
locul central pe care îl ocupă infrastructura 
în cadrul strategiei energetice în vederea 
creării unei reţele integrate moderne la 
nivel european;

Or. ro
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Amendamentul 100
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. subliniază cu fermitate că orice 
întârziere în dezvoltarea unei reţele 
moderne de energie electrică la nivelul UE 
pune în pericol ambiţia UE de a atinge
până în 2020 obiectivul de 20% privind 
energia regenerabilă şi obiectivele de 
eficienţă energetică; prin urmare, salută 
locul central pe care îl ocupă infrastructura 
în cadrul strategiei energetice în vederea 
creării unei reţele integrate moderne la 
nivel european;

12. subliniază cu fermitate că orice 
întârziere în dezvoltarea unei reţele 
moderne şi inteligente de energie electrică 
la nivelul UE pune în pericol atingerea de 
către UE a obiectivului de a obţine cel 
puţin 20% de energie din surse 
regenerabile şi de a asigura o eficienţă 
energetică de 20% până în 2020, precum 
şi obiectivul de a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră cu 80-95% până în 2050;
prin urmare, salută locul central pe care îl 
ocupă infrastructura în cadrul strategiei 
energetice în vederea creării unei reţele 
integrate moderne la nivel european;

Or. en

Amendamentul 101
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. subliniază cu fermitate că orice 
întârziere în dezvoltarea unei reţele 
moderne de energie electrică la nivelul UE 
pune în pericol ambiţia UE de a atinge 
până în 2020 obiectivul de 20% privind 
energia regenerabilă şi obiectivele de 
eficienţă energetică; prin urmare, salută 
locul central pe care îl ocupă infrastructura 
în cadrul strategiei energetice în vederea 
creării unei reţele integrate moderne la 
nivel european;

12. subliniază cu fermitate că orice 
întârziere în dezvoltarea unei reţele 
moderne de energie electrică la nivelul UE 
pune în pericol ambiţia UE de a atinge 
până în 2020 obiectivul de 20% privind 
energia regenerabilă şi obiectivele de 
eficienţă energetică; prin urmare, salută 
locul central pe care îl ocupă infrastructura 
în cadrul strategiei energetice în vederea 
creării unei reţele integrate moderne la 
nivel european; dezvoltarea acestor 
infrastructuri va necesita evaluarea 
detaliată a costurilor şi beneficiilor 
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asociate, precum şi a fezibilităţii în 
climatul actual în materie de investiţii;

Or. en

Amendamentul 102
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. subliniază cu fermitate că orice 
întârziere în dezvoltarea unei reţele 
moderne de energie electrică la nivelul UE 
pune în pericol ambiţia UE de a atinge 
până în 2020 obiectivul de 20% privind 
energia regenerabilă şi obiectivele de 
eficienţă energetică; prin urmare, salută 
locul central pe care îl ocupă infrastructura 
în cadrul strategiei energetice în vederea 
creării unei reţele integrate moderne la 
nivel european;

12. subliniază cu fermitate că orice 
întârziere în dezvoltarea unei reţele 
moderne de energie electrică la nivelul UE 
pune în pericol ambiţia UE de a atinge 
până în 2020 obiectivul climatic de 20% şi 
de 20% privind energia regenerabilă, 
precum şi obiectivul de eficienţă 
energetică; prin urmare, salută locul central 
pe care îl ocupă infrastructura inteligentă 
şi modernă, precum şi eficienţa energetică 
şi energiile regenerabile în cadrul 
strategiei energetice în vederea creării unei 
reţele integrate moderne la nivel european
necesare pentru a realiza viziunea pe 
termen lung de a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră până în 2050;

Or. en

Amendamentul 103
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. subliniază cu fermitate că orice 
întârziere în dezvoltarea unei reţele 
moderne de energie electrică la nivelul UE 
pune în pericol ambiţia UE de a atinge

12. subliniază cu fermitate că orice 
întârziere în dezvoltarea unei reţele 
moderne de energie electrică la nivelul UE 
pune în pericol atingerea de către UE până 
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până în 2020 obiectivul de 20% privind 
energia regenerabilă şi obiectivele de 
eficienţă energetică; prin urmare, salută 
locul central pe care îl ocupă infrastructura 
în cadrul strategiei energetice în vederea 
creării unei reţele integrate moderne la 
nivel european;

în 2020 a obiectivului de a obţine cel puţin
20% din energie din surse regenerabile;
prin urmare, salută locul central pe care îl 
ocupă infrastructura în cadrul strategiei 
energetice în vederea creării unei reţele 
integrate moderne la nivel european;

Or. en

Amendamentul 104
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. subliniază cu fermitate că orice 
întârziere în dezvoltarea unei reţele 
moderne de energie electrică la nivelul UE 
pune în pericol ambiţia UE de a atinge 
până în 2020 obiectivul de 20% privind 
energia regenerabilă şi obiectivele de 
eficienţă energetică; prin urmare, salută 
locul central pe care îl ocupă infrastructura 
în cadrul strategiei energetice în vederea 
creării unei reţele integrate moderne la 
nivel european;

12. subliniază cu fermitate că orice 
întârziere în dezvoltarea unei reţele 
moderne de energie electrică şi gaze la 
nivelul UE pune în pericol ambiţia UE de a 
atinge până în 2020 obiectivul de 20% 
privind energia regenerabilă şi obiectivele 
de eficienţă energetică; prin urmare, salută 
locul central pe care îl ocupă infrastructura 
în cadrul strategiei energetice în vederea 
creării unei reţele integrate moderne la 
nivel european;

Or. en

Amendamentul 105
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că doar o reţea de energie 
pan-europeană, care să nu fie bazată pe 
frontierele statelor membre, va permite 
finalizarea pieţei interne de energie;

13. subliniază că doar o reţea de energie 
pan-europeană, care să nu fie bazată pe 
frontierele statelor membre, va permite 
finalizarea pieţei interne de energie; 
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consider că este necesar şi urgent să se 
dezvolte şi să se pună în aplicare pe deplin 
mecanismele legislative şi financiare 
prevăzute de tratat şi legislaţia secundară 
pentru a soluţiona fără întârziere orice 
lipsă de acţiune legată de existenţa unor 
lacune sau deficienţe în contextul 
asigurării unor legături la reţelele 
energetice transeuropene;

Or. es

Amendamentul 106
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că doar o reţea de energie 
pan-europeană, care să nu fie bazată pe 
frontierele statelor membre, va permite 
finalizarea pieţei interne de energie;

13. subliniază că doar o reţea de energie 
pan-europeană, care să nu fie bazată pe 
frontierele statelor membre, va permite 
finalizarea pieţei interne de energie;
aceasta va garanta folosirea optimă a 
întregii producţii europene de energie, 
scăzând necesitatea importurilor;

Or. en

Amendamentul 107
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. îndeamnă statele membre să 
furnizeze la timp Comisiei toate 
informaţiile solicitate în temeiul 
Regulamentului 617/2010 privind 
informarea Comisiei cu privire la 
proiectele de investiţii în infrastructura 



PE448.780v01-00 52/109 AM\829930RO.doc

RO

energetică din cadrul Uniunii Europene 
pentru a avea o privire de ansamblu 
asupra posibilelor lacune privind cererea 
şi oferta, precum şi privind obstacolele în 
calea investiţiilor, în aşteptarea hotărârii 
Curţii de Justiţie cu privire la legalitatea 
regulamentului, care ar fi trebuit să fie 
adoptat în conformitate cu procedura de 
codecizie în temeiul articolului 194 din 
tratat;

Or. en

Amendamentul 108
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. sprijină dezvoltarea unei reţele în 
largul Mării Nordului şi solicită statelor 
membre şi Comisiei să instituie mijloacele 
juridice şi financiare necesare pentru a 
garanta dezvoltarea acesteia în calitate de 
element-cheie al super-reţelei europene, 
date fiind proiectele din larg anunţate 
care vor asigura peste 100GW, adică 10% 
din necesarul de electricitate al Europei;

Or. en

Amendamentul 109
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. consideră că viitoarea „Schemă a 
reţelei din largul Mării Nordului” 
elaborată de Comisie ar trebui să devină, 
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împreună cu „Inelul mediteranean” şi 
„Proiectul de interconectare baltică” unul 
dintre elementele unei viitoare super-
reţele europene, astfel cum este preconizat 
în a doua analiză strategică a situaţiei 
energetice; 

Or. en

Amendamentul 110
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. recunoaşte că integrarea surselor de 
energie regenerabile şi descentralizate - în 
special a energiei eoliene - în sistemele 
energetice existente depinde de 
modernizarea şi extinderea reţelei 
europene de înaltă tensiune;

Or. en

Amendamentul 111
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. recunoaşte că integrarea surselor de 
energie regenerabile şi descentralizate - în 
special a energiei eoliene - în sistemele 
energetice existente impune modernizarea 
şi extinderea reţelei europene de înaltă 
tensiune;

Or. en
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Amendamentul 112
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că programul din cadrul 
planului de dezvoltare a reţelei pe zece ani 
vizând integrarea reţelelor de electricitate 
şi de gaze ale UE ar trebui implementat şi 
finalizat până în 2020; subliniază
necesitatea îmbunătăţirii 
interconexiunilor reţelelor de gaze şi a 
terminalelor GNL, fapt care ar trebui să 
pună capăt izolării pe piaţă a unor state 
membre;

14. salută faptul că planurile-pilot de 
dezvoltare a unei reţele comunitare 
vizează integrarea reţelelor de electricitate 
şi de gaze ale UE; subliniază, totuşi, că 
planurile-pilot nu reflectă obiectivele UE 
şi ale statelor membre pentru 2020; 
subliniază că, după ce planurile sunt 
aliniate cu aceste obiective, acestea ar 
trebui implementate şi finalizate până în 
2020 şi ia act de rolul jucat de ACER în 
monitorizarea implementării planurilor de 
dezvoltare a unei reţele comunitare;
subliniază nevoia urgentă de a integra 
insulele energetice în reţelele energetice 
europene, în special prin inteconexiunile
reţelelor de gaze şi terminalele GNL;

Or. en

Amendamentul 113
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că programul din cadrul 
planului de dezvoltare a reţelei pe zece ani 
vizând integrarea reţelelor de electricitate 
şi de gaze ale UE ar trebui implementat şi 
finalizat până în 2020; subliniază 
necesitatea îmbunătăţirii interconexiunilor 
reţelelor de gaze şi a terminalelor GNL, 
fapt care ar trebui să pună capăt izolării pe 
piaţă a unor state membre;

14. consideră că programul din cadrul 
planului de dezvoltare a reţelei pe zece ani 
vizând integrarea reţelelor de electricitate 
şi de gaze ale UE până în 2020 ar trebui să 
furnizeze bazele tehnologice şi 
metodologice pentru o nouă legislaţie 
privind infrastructura; subliniază 
necesitatea îmbunătăţirii interconexiunilor 
reţelelor de gaze şi a terminalelor GNL, 
fapt care ar trebui să pună capăt izolării pe 
piaţă a unor state membre;
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Amendamentul 114
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că programul din cadrul 
planului de dezvoltare a reţelei pe zece ani 
vizând integrarea reţelelor de electricitate 
şi de gaze ale UE ar trebui implementat şi 
finalizat până în 2020; subliniază 
necesitatea îmbunătăţirii interconexiunilor
reţelelor de gaze şi a terminalelor GNL, 
fapt care ar trebui să pună capăt izolării pe 
piaţă a unor state membre;

14. consideră că programul din cadrul 
planului de dezvoltare a reţelei pe zece ani 
vizând integrarea reţelelor de electricitate 
şi de gaze ale UE până în 2020 ar trebui să 
furnizeze bazele tehnologice şi 
metodologice pentru o nouă legislaţie 
privind infrastructura; subliniază 
necesitatea îmbunătăţirii interconexiunilor 
reţelelor de gaze şi a terminalelor GNL, 
fapt care ar trebui să pună capăt izolării pe 
piaţă a unor state membre;

Or. de

Amendamentul 115
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că programul din cadrul 
planului de dezvoltare a reţelei pe zece ani 
vizând integrarea reţelelor de electricitate 
şi de gaze ale UE ar trebui implementat şi 
finalizat până în 2020; subliniază 
necesitatea îmbunătăţirii interconexiunilor 
reţelelor de gaze şi a terminalelor GNL, 
fapt care ar trebui să pună capăt izolării pe 
piaţă a unor state membre;

14. subliniază că programul din cadrul 
planului de dezvoltare a reţelei pe zece ani 
vizând integrarea reţelelor de electricitate 
şi de gaze ale UE ar trebui implementat;
subliniază necesitatea îmbunătăţirii 
interconexiunilor reţelelor de gaze şi a 
terminalelor GNL, fapt care ar trebui să 
pună capăt izolării pe piaţă a unor state 
membre;

Or. en
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Amendamentul 116
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. subliniază necesitatea unui schimb 
mai aprofundat de informaţii între 
operatori în ceea ce priveşte gestionarea 
infrastructurii reţelelor pentru a preveni 
denaturarea pieţei de asimetria 
informaţională;

Or. it

Amendamentul 117
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. subliniază nevoia de a consolida 
reţeaua de transmisie pentru a sprijini 
integrarea pieţei şi dezvoltarea unei 
producţii regenerabile la scară mare, care 
să vizeze, de asemenea, consolidarea 
interconexiunilor şi legăturilor cu ţările 
terţe; în plus, este nevoie urgentă să de 
dezvolte şi să se modernizeze reţelele de 
distribuţie pentru a integra cazurile din ce 
în ce mai frecvente de producţie 
distribuită;

Or. en
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Amendamentul 118
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 15- fraza introductivă

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că programul actual al 
reţelelor transeuropene de energie (TEN-E) 
a fost ineficient şi nu a contribuit în mod 
semnificativ la construirea de 
interconexiuni între statele membre; prin 
urmare, este de opinie că pachetul privind 
infrastructura energetică propus şi 
înlocuirea TEN-E ar trebui:

15. consideră că programul actual al 
reţelelor transeuropene de energie (TEN-E) 
poate fi dezvoltat şi ajustat în continuare 
pentru a răspunde noilor provocări, în 
special obiectivelor stabilite în pachetul 
energie/climă şi în cea de-a treia legislaţie 
privind piaţa internă; prin urmare, este de 
opinie că pachetul privind infrastructura 
energetică propus şi înlocuirea TEN-E ar 
trebui:

Or. en

Amendamentul 119
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera a

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(a) să evalueze problema permiselor de 
autorizare pentru infrastructura energetică 
şi să elimine birocraţia excesivă;

(a) include o evaluare a problemei 
acordării permiselor de autorizare pentru 
infrastructura energetică între diversele 
state membre şi o evaluare comparativă a 
diverselor abordări cu scopul de a elimina
birocraţia excesivă;

Or. en

Amendamentul 120
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera a
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(a) să evalueze problema permiselor de 
autorizare pentru infrastructura energetică 
şi să elimine birocraţia excesivă;

(a) să evalueze problema permiselor de 
autorizare pentru infrastructura energetică 
şi să elimine birocraţia excesivă pentru a 
scurta procesele prea lungi de aprobare 
care ridică obstacole în calea construcţiei 
de linii de transmisie transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 121
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera a

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(a) să evalueze problema permiselor de 
autorizare pentru infrastructura energetică 
şi să elimine birocraţia excesivă;

(a) să evalueze problema permiselor de 
autorizare pentru infrastructura energetică 
şi să elimine birocraţia excesivă pentru a 
scurta procesele prea lungi de aprobare 
care ridică obstacole în calea construcţiei 
de linii de transmisie transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 122
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera a

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(a) să evalueze problema permiselor de 
autorizare pentru infrastructura energetică 
şi să elimine birocraţia excesivă;

(a) să evalueze problema permiselor de 
autorizare pentru infrastructura energetică 
şi să elimine birocraţia excesivă, 
garantând, în acelaşi timp, existenţa unor 
proceduri transparente şi democratice;

Or. en
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Amendamentul 123
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera a

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

a) să evalueze problema permiselor de 
autorizare pentru infrastructura energetică 
şi să elimine birocraţia;

a) să evalueze problema permiselor de 
autorizare pentru infrastructura energetică 
şi a opoziţiei publice împotriva acesteia şi 
să elimine birocraţia;

Or. de

Amendamentul 124
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera a

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

a) să evalueze problema permiselor de 
autorizare pentru infrastructura energetică 
şi să elimine birocraţia;

a) să evalueze problema permiselor de 
autorizare pentru infrastructura energetică 
şi a opoziţiei publice împotriva acesteia şi 
să elimine birocraţia;

Or. de

Amendamentul 125
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera b

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(b) să stabilească proiecte prioritare şi să 
stabilească criterii pentru identificarea 
investiţiilor-cheie pentru dezvoltarea 
pieţei interne de energie;

(b) să discute criterii pentru investiţiile-
cheie în infrastructură şi să evalueze 
modul în care noua structură creată pe 
baza celui de-al treilea pachet pentru 
piaţa internă ar putea reflecta mai bine 
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obiectivele politice pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 126
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera b

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(b) să stabilească proiecte prioritare şi să 
stabilească criterii pentru identificarea 
investiţiilor-cheie pentru dezvoltarea 
pieţei interne de energie;

(b) să discute criterii pentru investiţiile-
cheie în infrastructură şi să evalueze 
modul în care noua structură creată pe 
baza celui de-al treilea pachet pentru 
piaţa internă ar putea reflecta mai bine 
obiectivele politice pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 127
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera b

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(b) să stabilească proiecte prioritare şi să 
stabilească criterii pentru identificarea 
investiţiilor-cheie pentru dezvoltarea pieţei 
interne de energie;

(b) să stabilească proiecte prioritare şi să 
stabilească criterii pentru identificarea 
investiţiilor-cheie pentru dezvoltarea pieţei 
interne de energie, luând în considerare, 
de asemenea, dimensiunea geografică a 
proiectelor, pentru a se asigura că 
investiţiile în infrastructura energetică 
ajută la promovarea coeziunii economice 
şi sociale şi la crearea de noi locuri de 
muncă pentru toţi cetăţenii europeni;

Or. el
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Amendamentul 128
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera b

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(b) să stabilească proiecte prioritare şi să 
stabilească criterii pentru identificarea 
investiţiilor-cheie pentru dezvoltarea pieţei 
interne de energie;

(b) să stabilească proiecte prioritare şi să 
stabilească criterii pentru identificarea 
investiţiilor-cheie pentru dezvoltarea pieţei 
interne de energie; criteriile respective iau 
în considerare contribuţia proiectelor la 
funcţionarea pieţei, siguranţa 
aprovizionării, precum şi viabilitatea 
economică a acestora, care ar trebui 
evaluată pe baza unei analize costuri-
beneficii;

Or. en

Amendamentul 129
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera b

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

b) să stabilească proiecte prioritare şi să 
stabilească criterii pentru identificarea 
investiţiilor-cheie pentru dezvoltarea pieţei 
interne de energie;

b) să susţină proiecte prioritare şi criterii 
pentru identificarea investiţiilor-cheie 
pentru dezvoltarea pieţei interne de 
energie;

Or. de

Amendamentul 130
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera b

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

b) să stabilească proiecte prioritare şi să b) să susţină proiecte prioritare şi criterii 
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stabilească criterii pentru identificarea 
investiţiilor-cheie pentru dezvoltarea pieţei 
interne de energie;

pentru identificarea investiţiilor-cheie 
pentru dezvoltarea pieţei interne de 
energie;

Or. de

Amendamentul 131
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera c

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(c) să indice criterii şi orientări clare pentru 
statele membre în ceea ce priveşte 
finanţarea publică şi din partea UE pentru 
infrastructura energetică;

(c) să indice criterii şi orientări clare pentru 
statele membre în ceea ce priveşte 
finanţarea publică şi din partea UE pentru 
infrastructura energetică şi sursele de 
energie regenerabile;

Or. en

Amendamentul 132
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera d

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(d) să extindă sprijinul financiar la faza de 
implementare a proiectelor;

(d) să extindă sprijinul financiar, de 
exemplu prin intermediul Băncii 
Europene de Investiţii şi a altor instituţii 
financiare naţionale şi internaţionale, la 
faza de implementare a proiectelor;

Or. en



AM\829930RO.doc 63/109 PE448.780v01-00

RO

Amendamentul 133
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera d

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(d) să extindă sprijinul financiar la faza de 
implementare a proiectelor;

(d) în cazul în care în urma analizelor 
reiese că piaţa nu poate să gestioneze 
singură disfuncţionalităţile pieţei, să 
evalueze necesitatea de a extinde sprijinul 
financiar la faza de implementare a 
proiectelor;

Or. en

Amendamentul 134
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera d

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(d) să extindă sprijinul financiar la faza de 
implementare a proiectelor;

(d) în cazul în care în urma analizelor 
reiese că piaţa nu poate să gestioneze 
singură disfuncţionalităţile pieţei, să 
evalueze necesitatea de a extinde sprijinul 
financiar la faza de implementare a 
proiectelor;

Or. en

Amendamentul 135
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera d

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

d) să extindă sprijinul financiar la faza de d) să concentreze sprijinul financiar actual 
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implementare a proiectelor; acordat în faza de implementare a 
proiectelor într-un mod mai strategic în 
primă instanţă şi să-l extindă numai în 
măsura în care este necesar proiectelor 
care vor avea un impact pozitiv asupra 
securităţii aprovizionării;

Or. de

Amendamentul 136
Markus Pieper

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera d

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

d) să extindă sprijinul financiar la faza de 
implementare a proiectelor;

d) să extindă sprijinul financiar la faza de 
implementare a proiectelor în cazul în care 
acestea vor aduce beneficii în ceea ce 
priveşte securitatea aprovizionării şi
concurenţa;

Or. de

Amendamentul 137
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera d

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(d) să extindă sprijinul financiar la faza de 
implementare a proiectelor;

(d) să extindă sprijinul financiar la faza de 
implementare a proiectelor în cazul în care 
acestea vor aduce beneficii în ceea ce 
priveşte securitatea aprovizionării şi 
concurenţa;

Or. en
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Amendamentul 138
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera e

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(e) să creeze un model transfrontalier de 
partajare a costurilor, în special în ceea ce 
priveşte dezvoltarea coordonată a 
infrastructurii şi a energiilor regenerabile;

(e) să creeze un model transfrontalier de 
partajare a costurilor, în special în ceea ce 
priveşte dezvoltarea coordonată a 
infrastructurii şi a energiilor regenerabile 
întrucât aceasta este una dintre 
principalele bariere în calea dezvoltării 
interconexiunilor;

Or. en

Amendamentul 139
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera e

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(e) să creeze un model transfrontalier de 
partajare a costurilor, în special în ceea ce 
priveşte dezvoltarea coordonată a 
infrastructurii şi a energiilor regenerabile;

(e) să creeze un model transfrontalier de 
partajare a costurilor, în special în ceea ce 
priveşte dezvoltarea coordonată a 
infrastructurii şi a energiilor regenerabile, 
luând drept model sistemul californian de 
partajare a costurilor şi beneficiilor 
sociale;

Or. en

Amendamentul 140
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera e

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

e) să creeze un model transfrontalier de e) să creeze un model transfrontalier de 
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partajare a costurilor, în special în ceea ce 
priveşte dezvoltarea coordonată a 
infrastructurii şi a energiilor regenerabile;

partajare a costurilor, în special în ceea ce 
priveşte dezvoltarea coordonată a 
infrastructurii;

Or. de

Amendamentul 141
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera e

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

e) să creeze un model transfrontalier de 
partajare a costurilor, în special în ceea ce 
priveşte dezvoltarea coordonată a 
infrastructurii şi a energiilor regenerabile;

e) să creeze un model transfrontalier de 
partajare a costurilor, în special în ceea ce 
priveşte dezvoltarea coordonată a 
infrastructurii;

Or. de

Amendamentul 142
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera ea(nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(ea) să evalueze dacă scoaterea la licitaţie 
a proiectelor importante la nivelul UE ar 
putea duce la accelerarea investiţiilor în 
infrastructură, după cum a fost 
demonstrat cu succes în Texas;

Or. en

Amendamentul 143
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 – litera ea(nouă)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(ea) să fie compatibile cu obiectivele de 
politică ale UE pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 144
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. consideră esenţială constituirea unei 
reţele „inteligente” la nivelul UE, 
capabilă să gestioneze, să distribuie şi să 
măsoare, în timp real, toate modelele 
diferite de producţie şi consum pentru a 
asigura o funcţionare sigură şi eficientă a 
viitorului sistem electric;

Or. en

Amendamentul 145
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Titlu nou după punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Finanţarea politicii energetice

Or. en
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Amendamentul 146
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că noua perspectivă 
financiară ar trebui să reflecte priorităţile 
politice ale UE astfel cum sunt definite în 
strategia pentru 2020, ceea ce presupune 
ca o proporţie mai mare a bugetului să fie 
alocată pentru politica energetică, 
inclusiv pentru infrastructură;

eliminat

Or. de

Amendamentul 147
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că noua perspectivă 
financiară ar trebui să reflecte priorităţile 
politice ale UE astfel cum sunt definite în 
strategia pentru 2020, ceea ce presupune 
ca o proporţie mai mare a bugetului să fie 
alocată pentru politica energetică, 
inclusiv pentru infrastructură;

16. consideră că noua perspectivă 
financiară ar trebui să reflecte priorităţile 
UE în domeniul politicii energetice. De 
aceea, ar trebui alocate mai multe surse 
financiare pentru proiectele în domeniul 
energiei regenerabile, al eficienţei 
energetice (cu un accent deosebit pe 
clădirile rezidenţiale) şi pentru activităţile 
de cercetare şi dezvoltare. Concluziile şi 
priorităţile celei de-a doua revizuiri 
strategice a politicii energetice trebuie 
luate în considerare cu prilejul 
negocierilor următoare în legătură cu 
perspectiva financiară septenală;

Or. en
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Amendamentul 148
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că noua perspectivă 
financiară ar trebui să reflecte priorităţile 
politice ale UE astfel cum sunt definite în 
strategia pentru 2020, ceea ce presupune ca 
o proporţie mai mare a bugetului să fie 
alocată pentru politica energetică, inclusiv 
pentru infrastructură;

16. consideră că noua perspectivă 
financiară ar trebui să reflecte priorităţile 
politice ale UE astfel cum sunt definite în 
strategia pentru 2020, ceea ce presupune ca 
o proporţie mai mare a bugetului să fie 
alocată pentru politica energetică, inclusiv 
pentru infrastructură modernă şi 
inteligentă şi noi tehnologii în domeniul 
eficienţei energetice şi al energiilor 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 149
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că noua perspectivă 
financiară ar trebui să reflecte priorităţile 
politice ale UE astfel cum sunt definite în 
strategia pentru 2020, ceea ce presupune ca 
o proporţie mai mare a bugetului să fie 
alocată pentru politica energetică, inclusiv 
pentru infrastructură;

16. consideră că noua perspectivă 
financiară ar trebui să reflecte priorităţile
politice ale UE astfel cum sunt definite în 
strategia pentru 2020, ceea ce presupune ca 
o proporţie semnificativ mai mare a 
bugetului să fie alocată pentru politica 
energetică, inclusiv pentru infrastructură;

Or. en

Amendamentul 150
Herbert Reul, Werner Langen

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

16a. consideră că o reţea electrică 
modernă la nivelul UE va juca un rol 
primordial în realizarea obiectivului de 
dezvoltare a energiilor regenerabile cu 
20%; de aceea, solicită Comisiei să 
elaboreze un sistem adecvat de stimulente 
pentru investiţiile în centrale electrice în 
anumite regiuni pentru a obţine un efect 
economic maxim şi a evita investiţiile 
ineficiente în reţele; subliniază, în acest 
context, că o strategie globală trebuie să 
aibă în vedere sistemul energetic în 
integralitatea sa, de la producători la 
consumatori;

Or. de

Amendamentul 151
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. consideră că o reţea electrică 
modernă la nivelul UE va juca un rol 
primordial în realizarea obiectivului de 
dezvoltare a energiilor regenerabile cu 
20%; de aceea, solicită Comisiei să 
elaboreze un sistem adecvat de stimulente 
pentru investiţiile în centrale electrice în 
anumite regiuni pentru a obţine un efect 
economic maxim şi a evita investiţiile 
ineficiente în reţele; subliniază, în acest 
context, că o strategie globală trebuie să 
aibă în vedere sistemul energetic în 
integralitatea sa, de la producători la 
consumatori;

Or. de
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Amendamentul 152
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. subliniază faptul că extinderea 
reţelelor energetice în zone strategice, 
precum Marea Baltică, este de importanţă 
crucială pentru creşterea eficienţei 
consumului de energie şi asigurarea 
aprovizionării cu energie în ţările UE 
care în prezent depind de ţări care nu fac 
parte din UE;

Or. en

Amendamentul 153
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. în plus, încurajează Comisia să 
direcţioneze fonduri din Fondul 
structural pentru regiunile de 
convergenţă către iniţiative în sprijinul 
politicilor UE în domeniul climei şi 
energiei;

Or. en

Amendamentul 154
Britta Thomsen

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

16a. consideră că noua perspectivă 
financiară şi politica în domeniul 
infrastructurilor ar trebui să cuprindă 
infrastructuri locale eficiente, precum 
sistemele de termoficare şi de răcire 
urbană care permit dezvoltarea unor 
soluţii integrate pentru încălzire, răcire şi 
electricitate pe baza unei combinaţii 
dintre căldură şi electricitate şi a utilizării 
eficiente a surselor de energie 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 155
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul -16b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. în continuare, subliniază necesitatea 
urgentă de a elimina treptat sistemele de 
subvenţionare din UE care sunt 
dăunătoare mediului pentru a reduce 
consumul de combustibili fosili şi a 
contribui la asigurarea unei concurenţe 
mai echitabile, precum şi necesitatea de a 
elibera fonduri pentru C&D şi aplicarea 
tehnologiilor energetice sustenabile;

Or. en

Amendamentul 156
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul -16b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. reaminteşte necesitatea unei strategii 
echilibrate care să se concentreze mai 
degrabă asupra infrastructurilor care 
evită importurile, precum reţelele de 
termoficare şi de producere de energie la 
nivel local decât asupra unor noi 
infrastructuri pentru noi importuri;

Or. en

Amendamentul 157
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16c. consideră, aşa cum a subliniat 
Comisia în strategia UE 2020, că UE ar 
trebui să deplaseze povara fiscală de la 
taxarea muncii la taxarea activităţilor 
dăunătoarea mediului; solicită Comisiei 
să ia în considerare standarde minime 
pentru taxarea emisiilor şi creşterea 
pragului minim de impozitare pentru 
consumul de energie; încurajează 
Comisia să revizuiască directiva privind 
impozitarea energiei în conformitate cu 
prezentul document;

Or. en

Amendamentul 158
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 17



PE448.780v01-00 74/109 AM\829930RO.doc

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de opinie că instrumentele 
financiare inovatoare (cum ar fi 
mecanismele de finanţare cu partajarea 
riscurilor şi sistemele de împrumut ale 
băncilor publice) ar putea reprezenta un 
instrument important pentru sprijinirea 
investiţiilor în infrastructura energetică şi 
eficienţa energetică; invită prin urmare 
Comisia să înlocuiască tot mai mult 
împrumuturile tradiţionale cu aceste 
sisteme; susţine ferm propunerea de a 
folosi fondurile proprii din bugetul UE ca 
garanţii la împrumuturi, cu scopul de a 
încuraja investiţiile private şi investiţiile 
în PPP;

17. este de opinie că instrumentele 
financiare inovatoare (cum ar fi 
mecanismele de finanţare cu partajarea 
riscurilor şi sistemele de împrumut ale 
băncilor publice) ar putea reprezenta un 
instrument important pentru sprijinirea 
investiţiilor în infrastructura energetică şi 
eficienţa energetică; invită prin urmare 
Comisia să susţină efortul statelor 
membre de a introduce instrumente 
financiare inovatoare;

Or. de

Amendamentul 159
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de opinie că instrumentele 
financiare inovatoare (cum ar fi 
mecanismele de finanţare cu partajarea 
riscurilor şi sistemele de împrumut ale 
băncilor publice) ar putea reprezenta un 
instrument important pentru sprijinirea 
investiţiilor în infrastructura energetică şi 
eficienţa energetică; invită prin urmare 
Comisia să înlocuiască tot mai mult 
împrumuturile tradiţionale cu aceste 
sisteme; susţine ferm propunerea de a 
folosi fondurile proprii din bugetul UE ca 
garanţii la împrumuturi, cu scopul de a 
încuraja investiţiile private şi investiţiile în 
PPP;

17. este de opinie că instrumentele 
financiare inovatoare (cum ar fi 
mecanismele de finanţare cu partajarea 
riscurilor şi sistemele de împrumut ale 
băncilor publice) ar putea reprezenta un 
instrument important pentru sprijinirea 
investiţiilor în infrastructura energetică şi 
eficienţa energetică; invită prin urmare 
Comisia să înlocuiască tot mai mult 
împrumuturile tradiţionale cu aceste 
sisteme; subliniază faptul că în acest 
context ar trebui luate în considerare şi 
alte instrumente şi fonduri disponibile 
care aplică stimulente similare, cum ar fi 
fondul Elena şi instrumentul care 
gestionează sumele restante din cadrul 
EERP, care pot fi aplicate pentru proiecte 
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din domeniul eficienţei energetice sau al 
energiei regenerabile; susţine ferm 
propunerea de a folosi fondurile proprii din 
bugetul UE ca garanţii la împrumuturi, cu 
scopul de a încuraja investiţiile private şi 
investiţiile în PPP;

Or. en

Amendamentul 160
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de opinie că instrumentele 
financiare inovatoare (cum ar fi 
mecanismele de finanţare cu partajarea 
riscurilor şi sistemele de împrumut ale 
băncilor publice) ar putea reprezenta un 
instrument important pentru sprijinirea 
investiţiilor în infrastructura energetică şi 
eficienţa energetică; invită prin urmare 
Comisia să înlocuiască tot mai mult 
împrumuturile tradiţionale cu aceste 
sisteme; susţine ferm propunerea de a 
folosi fondurile proprii din bugetul UE ca 
garanţii la împrumuturi, cu scopul de a 
încuraja investiţiile private şi investiţiile în 
PPP;

17. este de opinie că instrumentele 
financiare inovatoare (cum ar fi 
mecanismele de finanţare cu partajarea 
riscurilor şi sistemele de împrumut ale 
băncilor publice) ar putea reprezenta un 
instrument important pentru sprijinirea 
investiţiilor în infrastructura energetică şi 
eficienţa energetică; invită prin urmare 
Comisia să înlocuiască tot mai mult 
împrumuturile tradiţionale cu aceste 
sisteme; susţine ferm propunerea de a 
folosi fondurile proprii din bugetul UE ca 
garanţii la împrumuturi, cu scopul de a 
încuraja investiţiile private şi investiţiile în 
PPP; consideră că proiectele din domeniul 
infrastructurii energetice care 
promovează obiectivele strategice ale UE 
în domeniul energiei pot fi finanţate, de 
asemenea, prin emiterea de euro-
obligaţiuni;

Or. el
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Amendamentul 161
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de opinie că instrumentele 
financiare inovatoare (cum ar fi 
mecanismele de finanţare cu partajarea 
riscurilor şi sistemele de împrumut ale 
băncilor publice) ar putea reprezenta un 
instrument important pentru sprijinirea 
investiţiilor în infrastructura energetică şi 
eficienţa energetică; invită prin urmare 
Comisia să înlocuiască tot mai mult 
împrumuturile tradiţionale cu aceste 
sisteme; susţine ferm propunerea de a 
folosi fondurile proprii din bugetul UE ca 
garanţii la împrumuturi, cu scopul de a 
încuraja investiţiile private şi investiţiile în 
PPP;

17. este de opinie că instrumentele 
financiare inovatoare (cum ar fi 
mecanismele de finanţare cu partajarea 
riscurilor şi sistemele de împrumut ale 
băncilor publice) ar putea reprezenta un 
instrument important pentru sprijinirea 
investiţiilor necesare pentru o tranziţie 
către un sistem cu emisii reduse de 
carbon; invită prin urmare Comisia să 
înlocuiască tot mai mult împrumuturile 
tradiţionale cu aceste sisteme; susţine ferm 
propunerea de a folosi fondurile proprii din 
bugetul UE ca garanţii la împrumuturi, cu 
scopul de a încuraja investiţiile private şi 
investiţiile în PPP;

Or. fr

Amendamentul 162
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de opinie că instrumentele 
financiare inovatoare (cum ar fi 
mecanismele de finanţare cu partajarea 
riscurilor şi sistemele de împrumut ale 
băncilor publice) ar putea reprezenta un 
instrument important pentru sprijinirea 
investiţiilor în infrastructura energetică şi
eficienţa energetică; invită prin urmare 
Comisia să înlocuiască tot mai mult 
împrumuturile tradiţionale cu aceste 
sisteme; susţine ferm propunerea de a 
folosi fondurile proprii din bugetul UE ca 

17. este de opinie că instrumentele 
financiare inovatoare (cum ar fi 
mecanismele de finanţare cu partajarea 
riscurilor şi sistemele de împrumut ale 
băncilor publice) ar putea reprezenta un 
instrument important pentru sprijinirea 
investiţiilor în infrastructura energetică,
eficienţa energetică şi cercetarea în 
domeniul energiilor regenerabile şi 
implementarea acestora; invită prin 
urmare Comisia să înlocuiască tot mai mult 
împrumuturile tradiţionale cu aceste 
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garanţii la împrumuturi, cu scopul de a 
încuraja investiţiile private şi investiţiile în 
PPP;

sisteme; susţine ferm propunerea de a 
folosi fondurile proprii din bugetul UE ca 
garanţii la împrumuturi, cu scopul de a 
încuraja investiţiile private şi investiţiile în 
PPP;

Or. en

Amendamentul 163
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de opinie că instrumentele 
financiare inovatoare (cum ar fi 
mecanismele de finanţare cu partajarea 
riscurilor şi sistemele de împrumut ale 
băncilor publice) ar putea reprezenta un 
instrument important pentru sprijinirea 
investiţiilor în infrastructura energetică şi 
eficienţa energetică; invită prin urmare 
Comisia să înlocuiască tot mai mult 
împrumuturile tradiţionale cu aceste 
sisteme; susţine ferm propunerea de a 
folosi fondurile proprii din bugetul UE ca 
garanţii la împrumuturi, cu scopul de a 
încuraja investiţiile private şi investiţiile în 
PPP;

17. este de opinie că instrumentele 
financiare inovatoare (cum ar fi 
mecanismele de finanţare cu partajarea 
riscurilor şi sistemele de împrumut ale 
băncilor publice) ar putea reprezenta un 
instrument important pentru sprijinirea 
investiţiilor în infrastructura energetică şi 
eficienţa energetică; invită prin urmare 
Comisia să înlocuiască tot mai mult 
împrumuturile tradiţionale cu aceste 
sisteme; susţine ferm propunerea de a 
folosi fondurile proprii din bugetul UE ca 
garanţii la împrumuturi, cu scopul de a 
încuraja investiţiile private şi investiţiile 
publice;

Or. en

Amendamentul 164
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. în acest context, subliniază 
necesitatea unei pieţe favorabile şi a unui 
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cadru de reglementare care să stimuleze 
piaţa să investească într-un sistem 
energetic nou şi sustenabil; consideră că 
acest lucru implică pentru piaţă fixarea 
unor obiective ambiţioase şi obligatorii în 
acelaşi timp şi garantarea rentabilităţii 
investiţiilor; în acest context, evidenţiază 
că este în continuare nevoie de un model 
de brevet comun la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 165
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. subliniază necesitatea de a introduce 
un sistem eficient de impozitare în 
domeniul energiei care să încurajeze 
eficienţa energetică şi economisirea de 
energie, precum şi promovarea energiilor 
regenerabile, ca parte a unei economii cu 
emisii reduse de carbon; consideră că 
acest lucru ar trebui să însemne nu numai 
perceperea de taxe dar şi acordarea de 
stimulente fiscale sub forma unor 
deduceri sau scutiri corespunzătoare;

Or. es

Amendamentul 166
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. un accent puternic trebuie pus pe 
investiţiile necesare pentru finanţarea 
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decarbonizării structurii surselor de 
energie; pentru a răspunde la 
disfuncţionalităţile actuale ale pieţei, ar 
trebui prin urmare să se consolideze 
instrumentele de finanţare existente şi să 
se creeze instrumente de finanţare noi;

Or. en

Amendamentul 167
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. subliniază faptul că introducerea 
impozitării carbonului de o manieră 
coordonată, ca un instrument financiar 
inovator, ar fi de mare folos pentru 
suplimentarea mijloacelor de finanţare 
existente pentru iniţiative menite să 
consolideze infrastructura energetică a 
UE şi ar crea stimulente pentru iniţiative 
pe termen lung favorabile mediului 
pentru consumatori şi industrie;

Or. en

Amendamentul 168
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. consideră că este esenţial ca 
viitoarele fonduri aferente investiţiilor în 
domeniul energetic să se axeze pe proiecte 
a căror implementare să creeze cât mai 
multe locuri de muncă posibil;
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Or. en

Amendamentul 169
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17b. ţinând cont de criza energetică din 
2009, consideră esenţială alocarea de noi 
surse de finanţare pentru noi 
infrastructuri pentru gaze, acordând o 
atenţie deosebită rutelor de aprovizionare 
din import alternative şi noilor 
interconexiuni între statele membre care 
sunt cel mai expuse la posibile întreruperi 
ale aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 170
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 17c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17c. subliniază faptul că pentru a realiza 
obiectivele ambiţioase din domeniul 
eficienţei energetice, este nevoie de o 
contribuţie financiară suplimentară la 
nivel comunitar; Extinderea programelor 
în domeniul eficienţei energetice axate pe 
clădirile rezidenţiale ar trebui considerată 
o prioritate de prim rang;

Or. en
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Amendamentul 171
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care 
pieţele singure nu le pot furniza, inclusiv 
pentru înlocuirea centralelor electrice, a 
reţelelor electrice şi a reţelelor de 
aprovizionare învechite;

eliminat

Or. de

Amendamentul 172
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care 
pieţele singure nu le pot furniza, inclusiv 
pentru înlocuirea centralelor electrice, a 
reţelelor electrice şi a reţelelor de 
aprovizionare învechite;

eliminat

Or. de

Amendamentul 173
Markus Pieper

Propunere de rezoluţie
Punctul 18
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care 
pieţele singure nu le pot furniza, inclusiv 
pentru înlocuirea centralelor electrice, a 
reţelelor electrice şi a reţelelor de 
aprovizionare învechite;

eliminat

Or. de

Amendamentul 174
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza, inclusiv pentru 
înlocuirea centralelor electrice, a reţelelor 
electrice şi a reţelelor de aprovizionare 
învechite;

18. subliniază că un sprijin suplimentar din 
partea Uniunii pentru investiţii în 
infrastructuri importante poate fi necesar 
în cazul în care pieţele nu îl pot furniza;

Or. en

Amendamentul 175
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza, inclusiv pentru 
înlocuirea centralelor electrice, a reţelelor 

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza, îndeosebi pentru 
a asigura aprovizionarea cu energie şi a 
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electrice şi a reţelelor de aprovizionare 
învechite;

realiza obiectivele în domeniul climei şi al 
mediului;

Or. en

Amendamentul 176
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza, inclusiv pentru 
înlocuirea centralelor electrice, a reţelelor 
electrice şi a reţelelor de aprovizionare 
învechite;

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza, inclusiv pentru 
înlocuirea centralelor electrice, a reţelelor 
electrice şi a reţelelor de aprovizionare 
învechite, precum şi pentru racordarea 
insulelor şi zonelor periferice la reţele 
europene continentale;

Or. el

Amendamentul 177
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza, inclusiv pentru 
înlocuirea centralelor electrice, a reţelelor 
electrice şi a reţelelor de aprovizionare 
învechite;

18. ia act de faptul că unele state membre 
se vor folosi de sprijin suplimentar din 
partea Uniunii pentru infrastructuri pe care 
pieţele singure nu le pot furniza;

Or. en
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Amendamentul 178
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza, inclusiv pentru 
înlocuirea centralelor electrice, a reţelelor 
electrice şi a reţelelor de aprovizionare 
învechite;

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza;

Or. en

Amendamentul 179
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza, inclusiv pentru 
înlocuirea centralelor electrice, a reţelelor
electrice şi a reţelelor de aprovizionare 
învechite;

18. subliniază că unele state membre se vor 
folosi de sprijin din partea Uniunii pentru 
infrastructuri pe care pieţele singure nu le 
pot furniza, inclusiv pentru reţele electrice 
şi reţele de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 180
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că unele state membre au 18. subliniază că unele state membre au 
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nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza, inclusiv pentru 
înlocuirea centralelor electrice, a reţelelor
electrice şi a reţelelor de aprovizionare 
învechite;

nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza, inclusiv pentru 
reţele electrice şi reţele de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 181
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza, inclusiv pentru 
înlocuirea centralelor electrice, a reţelelor 
electrice şi a reţelelor de aprovizionare 
învechite;

18. subliniază că unele state membre au 
nevoie de sprijin suplimentar din partea 
Uniunii pentru infrastructuri pe care pieţele 
singure nu le pot furniza, inclusiv pentru 
înlocuirea centralelor electrice, a reţelelor 
electrice şi a reţelelor de aprovizionare cu 
energie termică învechite;

Or. en

Amendamentul 182
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. subliniază că integrarea pieţei 
impune o mai bună utilizare a reţelelor 
funcţionale existente, pe baza armonizării 
transfrontaliere a structurii pieţelor şi 
prin dezvoltarea unor modele europene 
comune de gestionare a 
interconexiunilor;

Or. en
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Amendamentul 183
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. consideră că, pentru a evita 
consecinţe socioeconomice negative 
considerabile în regiunile UE în care 
minele de cărbune continuă să fie o sursă 
majoră de locuri de muncă, UE ar trebui 
să menţină posibilitatea pentru statele 
membre de a subvenţiona minele de 
cărbune până în 2021; orice restricţie în 
această privinţă, în special începând cu 
2014, ar fi o sursă inevitabilă de sărăcie şi 
şomaj, având şi alte consecinţe sociale 
negative;  

Or. pl

Amendamentul 184
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. subliniază faptul că UE ar trebui să 
acorde mai multă atenţie prospectării şi 
extracţiei de gaze din surse proprii, în 
special în vederea creării tehnologiei de 
extragere a gazelor neconvenţionale şi a 
gazelor de rocă;

Or. pl
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Amendamentul 185
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. propune crearea unor mecanisme de 
coordonare pentru a asigura că 
programarea naţională a dezvoltării 
reţelei de energie electrică corespunde cu 
planul de dezvoltare a reţelei pe zece ani;

eliminat

Or. de

Amendamentul 186
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. propune crearea unor mecanisme de 
coordonare pentru a asigura că 
programarea naţională a dezvoltării 
reţelei de energie electrică corespunde cu 
planul de dezvoltare a reţelei pe zece ani;

eliminat

Or. en

Amendamentul 187
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. propune crearea unor mecanisme de 
coordonare pentru a asigura că 
programarea naţională a dezvoltării reţelei 
de energie electrică corespunde cu planul 

19. propune crearea unor mecanisme de 
coordonare pentru a asigura că 
programarea naţională a dezvoltării reţelei 
de energie electrică corespunde cu planul 
de dezvoltare a reţelei pe zece ani; 
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de dezvoltare a reţelei pe zece ani; sugerează în continuare elaborarea unui 
Plan de dezvoltare a reţelei pe 20 de ani 
mai ales pentru a racorda zonele vaste 
expuse la vânturi puternice la centrele 
industriale consumatoare;

Or. en

Amendamentul 188
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. propune crearea unor mecanisme de 
coordonare pentru a asigura că 
programarea naţională a dezvoltării reţelei 
de energie electrică corespunde cu planul 
de dezvoltare a reţelei pe zece ani;

19. ia act de responsabilitatea ACER de a 
asigura că programarea naţională a 
dezvoltării reţelei de energie electrică 
corespunde cu planul de dezvoltare a 
reţelei pe zece ani;

Or. en

Amendamentul 189
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. subliniază faptul că multe din noile 
state membre sunt deosebit de vulnerabile 
la întreruperile externe ale aprovizionării 
cu energie şi au nevoie de un sprijin 
deosebit din partea Uniunii pentru a-şi 
asigura securitatea energetică în mod 
stabil;

Or. en
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Amendamentul 190
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora; sprijină proiectele-
pilot pentru introducerea contoarelor 
inteligente;

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
care să ofere stimulente corespunzătoare 
pentru operatorii de reţele pentru a investi 
în eficienţa operaţională, pentru a 
contribui la tranziţia către o economie cu 
emisii reduse de carbon, oferind astfel, 
cele mai mari beneficii cetăţenilor 
europeni; cu standarde comune la nivelul 
UE pentru dezvoltarea acestora; sprijină 
proiectele-pilot pentru introducerea 
contoarelor inteligente, precum şi 
tehnologiile inovatoare în domeniul 
comunicaţiilor, automatizării şi 
gestionării reţelei, de preferinţă sub egida 
iniţiativei „Proiecte urbane inteligente”, 
în cadrul Planului SET;

Or. en

Amendamentul 191
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora; sprijină proiectele-

20. salută înfiinţarea în cadrul Comisiei a 
unui grup operativ privind reţelele 
inteligente şi recomandă ca acesta să ia în 
considerare în mod corespunzător opiniile 
tuturor părţilor implicate; solicită 
Comisiei să prezinte Parlamentului 
rapoarte periodice cu privire la progresul 
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pilot pentru introducerea contoarelor 
inteligente;

activităţilor sale; subliniază că, pe baza 
concluziilor grupului operativ privind 
reţelele inteligente, Comisia ar trebui să 
asigure un cadru de reglementare favorabil 
la scară europeană în materie de reţele 
inteligente, cu standarde comune la nivelul 
UE pentru dezvoltarea acestora; sprijină 
proiectele-pilot pentru introducerea 
contoarelor inteligente;

Or. en

Amendamentul 192
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora; sprijină proiectele-
pilot pentru introducerea contoarelor 
inteligente;

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora elaborat în 
colaborare strânsă cu industria energetică 
şi luând în considerare costurile antrenate 
de elaborarea unor asemenea standarde; 
sprijină proiectele-pilot pentru introducerea 
contoarelor inteligente; reaminteşte faptul 
că introducerea de contoare inteligente 
pentru gaze trebuie să ţină seama în mod 
corespunzător de analiza costuri-beneficii 
aferentă unor astfel de măsuri, conform 
dispoziţiilor Directivei 2009/73/CE;

Or. en
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Amendamentul 193
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora; sprijină proiectele-
pilot pentru introducerea contoarelor 
inteligente;

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora; sprijină proiectele-
pilot pentru introducerea contoarelor 
inteligente, de exemplu, sub egida 
iniţiativei „Proiecte urbane inteligente”; 
subliniază faptul că aceste standarde 
comune la nivelul UE ar trebui să 
acopere, de asemenea, contoarele 
inteligente pentru a asigura confortul 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 194
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora; sprijină proiectele-
pilot pentru introducerea contoarelor 
inteligente;

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora; sprijină proiectele-
pilot pentru introducerea contoarelor 
inteligente în urma rezultatului pozitiv al 
unei analize complete costuri-beneficii şi 
în cazul în care se garantează protecţia şi 
dreptul la intimitate al consumatorilor şi 
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al utilizatorilor cu venituri mici;

Or. en

Amendamentul 195
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora; sprijină proiectele-
pilot pentru introducerea contoarelor 
inteligente;

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora; sprijină proiectele-
pilot pentru introducerea contoarelor 
inteligente şi reaminteşte obiectivul 
obligatoriu din punct de vedere legal de a 
echipa 80% dintre consumatori cu sisteme 
de contorizare inteligente până în 2020;

Or. en

Amendamentul 196
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora; sprijină proiectele-
pilot pentru introducerea contoarelor 
inteligente;

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora, asigurându-se că 
energia regenerabilă intermitentă poate fi 
integrată alături de energia electrică 
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fiabilă pentru sarcina de bază; sprijină 
proiectele-pilot pentru introducerea 
contoarelor inteligente;

Or. en

Amendamentul 197
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora; sprijină proiectele-
pilot pentru introducerea contoarelor 
inteligente;

20. subliniază că, pe baza concluziilor 
grupului operativ privind reţelele 
inteligente, Comisia ar trebui să asigure un 
cadru de reglementare favorabil la scară 
europeană în materie de reţele inteligente, 
cu standarde comune la nivelul UE pentru 
dezvoltarea acestora; sprijină proiectele-
pilot pentru introducerea contoarelor 
inteligente şi fabricarea de produse 
inteligente pentru consumatori;

Or. el

Amendamentul 198
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL), 

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL);
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precum şi a impactului posibilelor evoluţii 
în domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului;

Or. en

Amendamentul 199
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL), 
precum şi a impactului posibilelor evoluţii 
în domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului;

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului, în lumina obiectivelor 
obligatorii ale UE de reducere a emisiilor 
de CO2, asupra viitorului pieţei mondiale 
şi europene a gazelor, inclusiv a impactului 
proiectelor de infrastructură în domeniul 
gazelor deja planificate (de exemplu 
Nabucco), al noilor terminale de GNL, a 
impactului gazelor naturale de şist asupra 
pieţei gazelor din SUA (în special asupra 
necesarului de importuri de GNL), precum 
şi a impactului posibilelor evoluţii în 
domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului;

Or. en

Amendamentul 200
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 

21. în lumina obiectivelor obligatorii ale 
UE de reducere a emisiilor de CO2, 
solicită Comisiei să prezinte o evaluare a 
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impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL), 
precum şi a impactului posibilelor evoluţii 
în domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului;

impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL), 
precum şi a impactului posibilelor evoluţii 
în domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului;

Or. en

Amendamentul 201
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL), 
precum şi a impactului posibilelor evoluţii 
în domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului;

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL), 
precum şi a impactului posibilelor evoluţii 
în domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului; 
solicită Comisiei să evalueze impactul 
declinului ireversibil al producţiei de 
petrol şi măsurile ce trebuie adoptate 
pentru adaptarea economiei europene;

Or. en
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Amendamentul 202
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL), 
precum şi a impactului posibilelor evoluţii 
în domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului;

21. solicită Comisiei să prezinte un studiu 
asupra viitorului pieţei europene a gazelor, 
inclusiv a impactului proiectelor de 
infrastructură în domeniul gazelor deja 
planificate (de exemplu Nabucco), al noilor 
terminale de GNL, a impactului gazelor 
naturale de şist asupra pieţei gazelor din 
SUA (în special asupra necesarului de 
importuri de GNL), precum şi a impactului 
posibilelor evoluţii în domeniul gazelor de 
şist în UE asupra securităţii aprovizionării 
cu gaz în viitor până la anul viitor; studiul 
ar trebui să reflecte şi să ia ca punct de 
plecare starea actuală a dezvoltării 
infrastructurii;

Or. de

Amendamentul 203
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL), 
precum şi a impactului posibilelor evoluţii 
în domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 

21. solicită Comisiei să prezinte un studiu 
asupra viitorului pieţei europene a gazelor, 
inclusiv a impactului proiectelor de 
infrastructură în domeniul gazelor deja 
planificate (de exemplu Nabucco), al noilor 
terminale de GNL, a impactului gazelor 
naturale de şist asupra pieţei gazelor din 
SUA (în special asupra necesarului de 
importuri de GNL), precum şi a impactului 
posibilelor evoluţii în domeniul gazelor de 
şist în UE asupra securităţii aprovizionării 
cu gaz în viitor până la anul viitor; studiul 
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a preţurilor înainte de sfârşitul anului; ar trebui să reflecte şi să ia ca punct de 
plecare starea actuală a dezvoltării 
infrastructurii;

Or. de

Amendamentul 204
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL), 
precum şi a impactului posibilelor evoluţii 
în domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului;

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu, proiectele dezvoltate în contextul 
Coridorului sudic), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL), 
precum şi a impactului posibilelor evoluţii 
în domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului; toate 
părţile interesate, îndeosebi industria 
energetică, trebuie implicate puternic în 
această evaluare;

Or. en

Amendamentul 205
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 

21. solicită Comisiei coordoneze o 
evaluare a impactului asupra viitorului 
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mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL), 
precum şi a impactului posibilelor evoluţii 
în domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului;

pieţei mondiale şi europene a gazelor 
efectuată de un organism independent, 
inclusiv a impactului proiectelor de 
infrastructură în domeniul gazelor deja 
planificate (de exemplu Nabucco, ITGI), al 
noilor terminale de GNL, a impactului 
gazelor naturale de şist asupra pieţei 
gazelor din SUA (în special asupra 
necesarului de importuri de GNL), precum 
şi a impactului posibilelor evoluţii în 
domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului;

Or. el

Amendamentul 206
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco), al noilor terminale de 
GNL, a impactului gazelor naturale de şist 
asupra pieţei gazelor din SUA (în special 
asupra necesarului de importuri de GNL), 
precum şi a impactului posibilelor evoluţii 
în domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului;

21. solicită Comisiei să prezinte o evaluare 
a impactului asupra viitorului pieţei 
mondiale şi europene a gazelor, inclusiv a 
impactului proiectelor de infrastructură în 
domeniul gazelor deja planificate (de 
exemplu Nabucco, South Stream), al 
noilor terminale de GNL, a impactului 
gazelor naturale de şist asupra pieţei 
gazelor din SUA (în special asupra 
necesarului de importuri de GNL), precum 
şi a impactului posibilelor evoluţii în 
domeniul gazelor de şist în UE asupra 
securităţii aprovizionării cu gaz în viitor şi 
a preţurilor înainte de sfârşitul anului;·

Or. el
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Amendamentul 207
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Titlul înaintea punctului 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Îmbunătăţirea exploatării potenţialului UE 
în materie de eficienţă energetică

Îmbunătăţirea exploatării potenţialului UE 
în materie de eficienţă energetică şi 
energie regenerabilă

Or. en

Amendamentul 208
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. eficienţa energetică şi economiile de 
energie ar trebui să reprezinte o prioritate-
cheie a oricărei strategii viitoare, dat fiind 
faptul că acestea constituie o soluţie 
avantajoasă din punct de vedere al 
costurilor pentru a reduce dependenţa 
energetică a UE, a contribui la crearea de 
locuri de muncă, a combate schimbările 
climatice, a contracara creşterea tarifelor 
energetice şi a progresa către o economie 
bazată pe utilizarea eficientă a resurselor;

22. eficienţa energetică şi economiile de 
energie ar trebui să reprezinte o prioritate-
cheie a oricărei strategii viitoare, dat fiind 
faptul că acestea constituie o soluţie 
avantajoasă din punct de vedere al 
costurilor pentru a reduce dependenţa 
energetică a UE, a contribui la crearea de 
locuri de muncă, a combate schimbările 
climatice, a contracara creşterea tarifelor 
energetice şi a progresa către o economie 
bazată pe utilizarea eficientă a resurselor; 
constată diferenţele mari în materie de 
performanţe în domeniul eficienţei 
energetice între diferitele state membre; 
de aceea, consideră că obiectivul ar trebui 
implementat astfel încât să penalizeze 
ţările care au depus deja eforturi 
considerabile;

Or. en
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Amendamentul 209
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. eficienţa energetică şi economiile de 
energie ar trebui să reprezinte o prioritate-
cheie a oricărei strategii viitoare, dat fiind 
faptul că acestea constituie o soluţie
avantajoasă din punct de vedere al 
costurilor pentru a reduce dependenţa 
energetică a UE, a contribui la crearea de 
locuri de muncă, a combate schimbările 
climatice, a contracara creşterea tarifelor
energetice şi a progresa către o economie 
bazată pe utilizarea eficientă a resurselor;

22. eficienţa energetică şi economiile de 
energie ar trebui să reprezinte o prioritate-
cheie a oricărei strategii viitoare, dat fiind 
faptul că acestea constituie cea mai
avantajoasă soluţie din punct de vedere al 
costurilor pentru a reduce dependenţa 
energetică a UE şi a combate schimbările 
climatice, contribuind la crearea de locuri 
de muncă şi competitivitatea economică,  
a contracara creşterea facturilor energetice 
şi a progresa către o economie bazată pe 
utilizarea eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 210
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. eficienţa energetică şi economiile de 
energie ar trebui să reprezinte o prioritate-
cheie a oricărei strategii viitoare, dat fiind 
faptul că acestea constituie o soluţie 
avantajoasă din punct de vedere al 
costurilor pentru a reduce dependenţa 
energetică a UE, a contribui la crearea de 
locuri de muncă, a combate schimbările 
climatice, a contracara creşterea tarifelor 
energetice şi a progresa către o economie 
bazată pe utilizarea eficientă a resurselor;

22. reaminteşte că eficienţa energetică şi 
economiile de energie nu reprezintă 
numai cel mai rentabil mod de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi de 
consolidare a securităţii energetice, ci şi 
un domeniu care ar putea crea un milion 
de locuri de muncă până în 2020; ia act 
de faptul că penuria de combustibili poate 
fi abordată strategic prin intermediul 
unor niveluri ridicate de eficienţă 
energetică a clădirilor şi a aparaturii 
electrocasnice; de aceea, solicită Comisiei 
şi statelor membre să pună eficienţa 
energetică între priorităţile agendei UE şi 
ale bugetului UE şi să răspundă 
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întotdeauna în primul rând problemelor 
energetice legate de cerere; mai concret, 
solicită accelerarea implementării 
legislaţiei existente şi adoptarea la timp de 
către Comisie a unui Plan ambiţios de 
acţiune în domeniul eficienţei energetice, 
ţinând seama în cel mai înalt grad de 
avizul Parlamentului şi incluzând un 
obiectiv/obiective obligatoriu(i) la nivel 
comunitar şi/sau naţional;

Or. en

Amendamentul 211
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. salută revizuirea planului de acţiune 
privind eficienţa energetică; invită 
Comisia să ţină seama de avizul 
Parlamentului European;

eliminat

Or. en

Amendamentul 212
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. salută revizuirea planului de acţiune 
privind eficienţa energetică; invită Comisia 
să ţină seama de avizul Parlamentului 
European;

23. recunoaşte că depăşirea barierelor 
pentru a ne atinge potenţialul de eficienţă 
energetică necesită un nou impuls pentru 
politici şi programe specializate, însoţite 
de scheme financiare inovatoare şi 
intensificarea semnalelor transmise prin 
intermediul preţurilor; salută revizuirea 
planului de acţiune privind eficienţa 
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energetică; invită Comisia să ţină seama de 
avizul Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 213
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. salută revizuirea planului de acţiune 
privind eficienţa energetică; invită Comisia 
să ţină seama de avizul Parlamentului 
European;

23. salută revizuirea planului de acţiune 
privind eficienţa energetică; subliniază 
necesitatea de a face obiectivul de 
reducere cu 20% până în 2020 obligatoriu 
din punct de vedere legal, având în vedere 
ineficacitatea măsurilor actuale; invită 
Comisia să ţină seama de avizul 
Parlamentului European;

Or. it

Amendamentul 214
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. subliniază faptul că TIC poate şi ar 
trebui să joace un rol important în 
promovarea consumului responsabil de 
energie în gospodării, transport, producţia 
de energie şi activităţile productive. 
consideră că contoarele inteligente, 
sistemele eficiente de iluminat, 
informatica dematerializată şi software-ul 
repartizat pot transforma obiceiurile de 
utilizare a surselor de energie;

Or. en
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Amendamentul 215
Claude Turmes

Propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. consideră că existenţa unor fonduri 
suficiente şi utilizarea inteligentă a 
acestora reprezintă o modalitate esenţială 
de a oferi stimulente corecte, inclusiv un 
rol pentru bănci specializate în finanţarea 
infrastructurilor ecologice pentru a da un 
impuls capitalului privat, schimbărilor în 
taxarea de mediu pentru a răsplăti 
schimbările de comportament, precum şi 
accesul facil şi specializat la fonduri UE 
pentru a sprijini eforturile în direcţia 
eficienţei energetice;

Or. en

Amendamentul 216
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. solicită Comisiei, Consiliului 
European şi Consiliului UE, stabilirea ca 
obiectiv obligatoriu pentru toate statele 
membre, creşterea cu 20% a eficienţei 
energiei energetice până în 2020;

Or. ro
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Amendamentul 217
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. este de opinie că tranziţia spre o
eficienţă energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe consumul de energie primară, 
inclusiv transformare, transmitere, 
distribuţie şi aprovizionare, pe lângă 
consumul industrial şi cel casnic;

24. este de opinie că tranziţia spre o
eficienţă energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe consumul de energie primară, 
inclusiv energia obţinută din cărbune şi 
utilizarea, transportul şi distribuţia 
eficiente ale acesteia;

Or. pl

Amendamentul 218
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. este de opinie că tranziţia spre o 
eficienţă energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe consumul de energie primară, 
inclusiv transformare, transmitere, 
distribuţie şi aprovizionare, pe lângă 
consumul industrial şi cel casnic;

24. este de opinie că tranziţia spre o 
eficienţă energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe consumul de energie final;

Or. fr

Amendamentul 219
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. este de opinie că tranziţia spre o 
eficienţă energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe consumul de energie primară, 

24. este de opinie că economiile de energie
ar trebui să se axeze pe consumul de 
energie primară, inclusiv transformare, 
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inclusiv transformare, transmitere, 
distribuţie şi aprovizionare, pe lângă 
consumul industrial şi cel casnic;

transmitere, distribuţie şi aprovizionare, pe 
lângă consumul industrial şi cel casnic;

Or. en

Amendamentul 220
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. este de opinie că tranziţia spre o 
eficienţă energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe consumul de energie primară, 
inclusiv transformare, transmitere, 
distribuţie şi aprovizionare, pe lângă 
consumul industrial şi cel casnic;

24. este de opinie că eficienţa energetică ar 
trebui să se axeze, de asemenea, pe 
consumul de energie primară, inclusiv 
transformare, transmitere, distribuţie şi 
aprovizionare, pe lângă consumul 
industrial şi cel casnic;

Or. en

Amendamentul 221
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. este de opinie că tranziţia spre o 
eficienţă energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe consumul de energie primară, 
inclusiv transformare, transmitere, 
distribuţie şi aprovizionare, pe lângă 
consumul industrial şi cel casnic;

24. este de opinie că tranziţia spre o 
eficienţă energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe întreg lanţul cererii şi ofertei pe 
piaţa de energie, inclusiv transformare, 
transmitere, distribuţie şi aprovizionare, pe 
lângă consumul industrial şi cel casnic;

Or. en
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Amendamentul 222
Mario Pirillo

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. este de opinie că tranziţia spre o 
eficienţă energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe consumul de energie primară, 
inclusiv transformare, transmitere, 
distribuţie şi aprovizionare, pe lângă 
consumul industrial şi cel casnic;

24. este de opinie că tranziţia spre o 
eficienţă energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe consumul de energie primară, 
inclusiv transformare, transmitere, 
distribuţie şi aprovizionare, pe lângă 
consumul industrial şi cel casnic şi cel 
aferent transportului/mobilităţii;

Or. en

Amendamentul 223
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. este de opinie că tranziţia spre o 
eficienţă energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe consumul de energie primară, 
inclusiv transformare, transmitere, 
distribuţie şi aprovizionare, pe lângă 
consumul industrial şi cel casnic;

24. este de opinie că tranziţia spre o 
eficienţă energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe consumul de energie primară, 
inclusiv transformare, transmitere, 
distribuţie şi aprovizionare, pe lângă 
consumul industrial şi cel casnic şi cel 
aferent transportului/mobilităţii;

Or. en

Amendamentul 224
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 24a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. solicită Comisiei să propună o 
strategie pentru creşterea eficienţei pieţei 
energiei termice pentru a susţine 
infrastructuri locale eficiente, precum 
sistemele de termoficare şi de răcire 
urbană care permit dezvoltarea unor 
soluţii integrate pentru încălzire, răcire şi 
electricitate pe baza unei combinaţii 
dintre căldură şi electricitate şi a utilizării 
eficiente a surselor de energie 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 225
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. în acest context, evidenţiază eficienţa 
pe termen lung din punctul de vedere al 
costurilor a clădirilor mai eficiente 
energetic şi îndeamnă statele membre să 
se folosească de planurile lor de acţiune 
naţionale elaborate pe baza Directivei 
revizuite privind performanţa energetică a 
clădirilor pentru a-şi fixa standarde de 
performanţă ambiţioase;

Or. en

Amendamentul 226
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 24a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. încurajează statele membre ca până 
la 30 iunie 2011, să elaboreze planuri 
naţionale de acţiune, inclusiv propuneri 
de măsuri pentru dezvoltarea unor
instrumente financiare şi fiscale existente 
şi noi care să încurajeze îmbunătăţirea 
substanţială a performantei energetice a 
clădirilor în cazurile în care 
îmbunătăţirea nu ar fi fezabilă din punct 
de vedere economic şi să adopte măsuri de 
sprijinire a gospodăriilor care riscă să 
ajungă în situaţie de sărăcie energetică, o 
atenţie specială fiind acordată eficienţei 
energetice şi energiilor regenerabile din 
zonele rurale;

Or. ro

Amendamentul 227
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul -24b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24b. solicită Comisiei instituirea unui 
Fond pentru eficienţă energetică, bazat pe 
contribuţii de la bugetul comunitar, 
Banca Europeană de Investiţii şi statele 
membre, care să acţioneze ca o pârghie în 
vederea creşterii investiţiilor private şi 
publice în proiectele care să permită 
creşterea eficienţei energetice a clădirilor, 
inclusiv energiile regenerabile din clădiri 
sau componente ale clădirilor si 
modernizarea întreprinderilor din 
industria energetica in vederea reducerii 
poluării;

Or. ro
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