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Amendamentul 228
Ivari Padar

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină introducerea unor mecanisme 
de piață suplimentare nefiscale pentru a 
îmbunătăți eficiența energetică, aceasta 
fiind o modalitate de stimulare a 
competitivității economiei UE;

25. sprijină introducerea unor mecanisme 
suplimentare fiscale și nefiscale pentru a 
îmbunătăți economia de energie, aceasta 
fiind o modalitate de stimulare a 
competitivității economiei UE; solicită 
Comisiei și Consiliului să pună la 
dispoziție în mod prioritar fonduri 
suficiente pentru măsurile de economisire 
a energiei, atât la nivelul UE, cât și la 
nivel național;

Or. en

Amendamentul 229
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină introducerea unor mecanisme 
de piață suplimentare nefiscale pentru a 
îmbunătăți eficiența energetică, aceasta 
fiind o modalitate de stimulare a 
competitivității economiei UE;

25. sprijină dezvoltarea unei piețe 
funcționale pentru serviciile energetice și 
introducerea obligației distribuitorilor de 
a îmbunătăți eficiența energetică, aceasta 
fiind o modalitate de stimulare a 
competitivității economiei UE;

Or. en
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Amendamentul 230
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină introducerea unor mecanisme 
de piață suplimentare nefiscale pentru a 
îmbunătăți eficiența energetică, aceasta 
fiind o modalitate de stimulare a 
competitivității economiei UE;

sprijină dezvoltarea unei piețe libere și 
funcționale pentru serviciile energetice, 
pentru a îmbunătăți eficiența energetică, 
aceasta fiind o modalitate de stimulare a 
competitivității economiei UE;

Or. en

Amendamentul 231
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină introducerea unor mecanisme 
de piață suplimentare nefiscale pentru a 
îmbunătăți eficiența energetică, aceasta 
fiind o modalitate de stimulare a 
competitivității economiei UE;

25. sprijină introducerea unor mecanisme 
de piață suplimentare pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică, aceasta fiind o 
modalitate de stimulare a competitivității 
economiei UE;

Or. en

Amendamentul 232
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină introducerea unor mecanisme 
de piață suplimentare nefiscale pentru a 
îmbunătăți eficiența energetică, aceasta 
fiind o modalitate de stimulare a 

25. sprijină introducerea unor mecanisme 
de piață suplimentare pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică, aceasta fiind o 
modalitate de stimulare a competitivității 
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competitivității economiei UE; economiei UE;

Or. en

Amendamentul 233
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină introducerea unor mecanisme 
de piață suplimentare nefiscale pentru a 
îmbunătăți eficiența energetică, aceasta 
fiind o modalitate de stimulare a 
competitivității economiei UE;

25. sprijină introducerea unor mecanisme 
suplimentare fiscale și nefiscale pentru a 
îmbunătăți eficiența energetică, aceasta 
fiind o modalitate de stimulare a 
competitivității economiei UE;

Or. en

Amendamentul 234
Jens Rohde, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. în plus, consideră că ar trebui să se 
acorde o mai mare atenție performanței 
energetice a produselor consumatoare de 
energie; încurajează Comisia să aplice 
integral domeniul directivei privind eco-
proiectarea pentru a include mai multe 
produse și să aplice un model dinamic 
pentru stabilirea de standarde care să 
asigure existența unor obiective 
ambițioase și actualizate regulat;

Or. en



PE448.829v01-00 6/101 AM\830437RO.doc

RO

Amendamentul 235
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să ajungă la un 
acord privind o metodologie comună de 
măsurare a obiectivelor naționale în 
materie de eficiență energetică și economie 
de energie și să monitorizeze progresele 
realizate în vederea atingerii acestor 
obiective; subliniază că obiective cu 
caracter juridic obligatoriu pot fi incluse 
numai după ce s-a ajuns la un acord 
privind o metodologie comună;

26. invită statele membre să ajungă la un 
acord privind unele principii generale 
comune pentru ca acestea să poată 
măsura progresele realizate la nivel 
național în materie de eficiență energetică 
și economie de energie și să monitorizeze
politicile naționale.

Or. en

Amendamentul 236
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să ajungă la un 
acord privind o metodologie comună de 
măsurare a obiectivelor naționale în 
materie de eficiență energetică și economie 
de energie și să monitorizeze progresele
realizate în vederea atingerii acestor 
obiective; subliniază că obiective cu 
caracter juridic obligatoriu pot fi incluse 
numai după ce s-a ajuns la un acord 
privind o metodologie comună;

26. accentuează faptul că economia de 
energie reprezintă cel de-al treilea pilon 
vital al politicii energetice a UE, necesar 
pentru ca UE să își atingă obiectivele 
privind schimbările climatice și energiile 
regenerabile;  invită, prin urmare, statele 
membre să ajungă urgent la un acord 
privind o metodologie comună de măsurare 
a obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică și economie de energie 
și de monitorizare a progreselor realizate 
în vederea atingerii acestor obiective; 
subliniază nevoia de a conveni imediat și 
de a aplica obiective juridice obligatorii;

Or. en
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Amendamentul 237
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să ajungă la 
acord privind o metodologie comună de 
măsurare a obiectivelor naționale în 
materie de eficiență energetică și economie 
de energie și să monitorizeze progresele
realizate în vederea atingerii acestor 
obiective; subliniază că obiective cu 
caracter juridic obligatoriu pot fi incluse 
numai după ce s-a ajuns la un acord 
privind o metodologie comună;

26. reamintește statelor membre că, prin 
Directiva 2006/32/CE privind eficiența 
energetică la utilizatorii finali și serviciile 
energetice, a fost deja introdus un model 
de calcul armonizat de măsurare a
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică și economie de energie 
și de monitorizare a progreselor realizate 
în vederea atingerii acestor obiective;
reamintește, în continuare, că, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
și articolul 15 alineatul (3) din aceeași 
directivă, Comisia ar trebui ca până la 1 
ianuarie 2012 să continue completarea și 
îmbunătățirea acestei metodologii 
armonizate, printre altele mărind 
procentul de calcule armonizate de tip 
ascendent folosite în directivă, pentru ca 
statele membre să poată folosi respectiva 
metodologie începând cu 1 ianuarie 2012;

Or. en

Amendamentul 238
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să ajungă la 
acord privind o metodologie comună de 
măsurare a obiectivelor naționale în 
materie de eficiență energetică și economie 
de energie și să monitorizeze progresele

invită statele membre să ajungă la acord 
privind o metodologie comună de măsurare 
a obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică și economie de energie 
și de monitorizare a progreselor realizate 
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realizate în vederea atingerii acestor 
obiective; subliniază că obiective cu 
caracter juridic obligatoriu pot fi incluse 
numai după ce s-a ajuns la un acord 
privind o metodologie comună;

în vederea atingerii acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 239
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să ajungă la 
acord privind o metodologie comună de 
măsurare a obiectivelor naționale în 
materie de eficiență energetică și economie 
de energie și să monitorizeze progresele
realizate în vederea atingerii acestor 
obiective; subliniază că obiective cu 
caracter juridic obligatoriu pot fi incluse 
numai după ce s-a ajuns la un acord 
privind o metodologie comună;

26. invită statele membre să ajungă la 
acord privind o metodologie comună de 
măsurare a obiectivelor naționale în 
materie de eficiență energetică și economie 
de energie și de monitorizare a progreselor
realizate în vederea atingerii acestor 
obiective;

Or. en

Amendamentul 240
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să ajungă la 
acord privind o metodologie comună de 
măsurare a obiectivelor naționale în 
materie de eficiență energetică și economie 
de energie și să monitorizeze progresele
realizate în vederea atingerii acestor 
obiective; subliniază că obiective cu 

26. invită statele membre să ajungă la 
acord privind o metodologie comună de 
măsurare a obiectivelor naționale și 
regionale în materie de eficiență energetică 
și economie de energie și de monitorizare a 
progreselor realizate în vederea atingerii 
acestor obiective;
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caracter juridic obligatoriu pot fi incluse 
numai după ce s-a ajuns la un acord 
privind o metodologie comună;

Or. de

Amendamentul 241
Ivari Padar

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită statele membre să ajungă la 
acord privind o metodologie comună de 
măsurare a obiectivelor naționale în 
materie de eficiență energetică și economie 
de energie și să monitorizeze progresele
realizate în vederea atingerii acestor 
obiective; subliniază că obiective cu 
caracter juridic obligatoriu pot fi incluse 
numai după ce s-a ajuns la un acord 
privind o metodologie comună;

26. invită statele membre să ajungă la 
acord privind o metodologie comună de 
măsurare a obiectivelor naționale în 
materie de eficiență energetică și economie 
de energie și de monitorizare a progreselor
realizate în vederea atingerii acestor 
obiective; subliniază că ar trebui adoptat și 
aplicat imediat obiectivul cu caracter 
juridic obligatoriu de 20% economie de 
energie până în 2020;

Or. en

Amendamentul 242
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. sprijină o guvernanță pe mai multe 
niveluri și o abordare descentralizată a 
politicii energetice și a eficienței 
energetice, inclusiv a inițiativei „Proiecte 
urbane inteligente”;

27. sprijină o abordare pe mai multe 
niveluri și descentralizată a politicii 
energetice și a eficienței energetice, 
inclusiv a inițiativelor „Pact între 
primari” și „Proiecte urbane inteligente”; 
subliniază importanța unei politici 
energetice de bază la nivelul UE, 
concepută special pentru orașe și regiuni, 
care să promoveze investițiile ecologice și 
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eficiente din punct de vedere energetic; 
subliniază faptul că alinierea viitoarei 
politici de coeziune cu Strategia Europa 
2020 poate reprezenta un mecanism-cheie 
de punere în aplicare, care va conduce la 
o dezvoltare inteligentă și durabilă în 
statele membre și în regiunile acestora; 

Or. en

Amendamentul 243
Ivari Padar

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. sprijină o guvernanță pe mai multe 
niveluri și o abordare descentralizată a 
politicii energetice și a eficienței 
energetice, inclusiv a inițiativei „Proiecte 
urbane inteligente”;

27. sprijină o guvernanță pe mai multe 
niveluri și o abordare descentralizată a 
politicii energetice și a eficienței 
energetice, inclusiv a inițiativei „Proiecte 
urbane inteligente”; solicită să se continue 
dezvoltarea inițiativei „Proiecte urbane 
inteligente” în scopul elaborării unui 
răspuns politic integrat la problema unui 
mediu urban durabil; subliniază 
necesitatea susținerii acestor inițiative cu 
o finanțare credibilă;

Or. en

Amendamentul 244
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. sprijină o guvernanță pe mai multe 
niveluri și o abordare descentralizată a 
politicii energetice și a eficienței 
energetice, inclusiv a inițiativei „Proiecte 

27. sprijină o guvernanță pe mai multe 
niveluri și o abordare descentralizată a 
economiei de energie și a eficienței 
energetice, inclusiv a inițiativei „Proiecte 



AM\830437RO.doc 11/101 PE448.829v01-00

RO

urbane inteligente”; urbane inteligente”, care propune ca 
energia folosită pentru încălzire și răcire 
să fie obținută prin co-generare;

Or. pl

Amendamentul 245
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. sprijină o guvernanță pe mai multe 
niveluri și o abordare descentralizată a 
politicii energetice și a eficienței 
energetice, inclusiv a inițiativei „Proiecte 
urbane inteligente”;

27. sprijină o abordare descentralizată a 
politicii energetice și a eficienței 
energetice, inclusiv a inițiativei „Proiecte 
urbane inteligente”;

Or. en

Amendamentul 246
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. sprijină o guvernanță pe mai multe 
niveluri și o abordare descentralizată a 
politicii energetice și a eficienței 
energetice, inclusiv a inițiativei „Proiecte 
urbane inteligente”;

27. sprijină o abordare privind o 
guvernanță pe mai multe niveluri a 
politicii energetice și a eficienței 
energetice, inclusiv a inițiativei „Proiecte 
urbane inteligente”;

Or. de
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Amendamentul 247
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. relevă provocările diverse cu care se 
va confrunta UE în realizarea obiectivului 
stabilit de 20% energie regenerabilă și 
subliniază faptul că nu există doar o 
soluție, ci un complex de soluții și 
tehnologii; în această privință, sprijină 
planul SET, dar accentuează ideea că 
tehnologiile ce nu sunt incluse în acest 
plan, cum ar fi capacitatea energetică a 
apelor geotermale și a valurilor, ar trebui, 
de asemenea, dezvoltate în continuare;

Or. en

Amendamentul 248
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 27b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. în ceea ce privește bioenergia, 
consideră că Europa se află sub nivelul 
partenerilor săi internaționali în ceea ce 
privește dezvoltarea potențialului complet 
al acestei tehnologii; prin urmare, 
încurajează puternic Comisia să elaboreze 
o politică intersectorială privind biomasa 
și ca, în parteneriat cu statele membre, să 
înființeze o piață durabilă pentru biomasa 
din agricultură și silvicultură; această 
politică ar trebui să includă criterii de 
durabilitate care să prevină creșterea 
producției de biomasă ce ar putea cauza o 
creștere a emisiilor în zonele cu un înalt 
nivel de carbon și afectarea 
biodiversității; solicită Comisiei și statelor 
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membre să își intensifice eforturile pentru 
a sprijini producția de biocombustibili 
care nu cauzează creșterea nivelului de 
emisii de gaze cu efect de seră din cauza 
schimbărilor în folosirea terenurilor, în 
special a doua generație de 
biocombustibili; solicită Comisiei să își 
îndeplinească angajamentul de a stabili 
un factor privind modificarea indirectă a 
utilizării terenurilor, până la sfârșitul 
anului; 

Or. en

Amendamentul 249
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Titlu nou după punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Realizarea obiectivului de 20% energie 
regenerabilă

Or. en

Amendamentul 250
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a 
crește eficiența în utilizarea surselor 
regenerabile de energie pe teritoriul UE, 
urmărind realizarea unui sistem de 
stimulente comune la scară europeană 
pentru sursele regenerabile de energie, 
fapt care ar permite utilizarea unor 
anumite tipuri de energii regenerabile în 

eliminat
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acele părți ale UE unde acestea sunt cele 
mai rentabile, reducând astfel prețurile la 
energia electrică; este de opinie că, pe 
termen mediu, ar putea fi create grupuri 
regionale pe piața energiilor regenerabile;

Or. en

Amendamentul 251
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a 
crește eficiența în utilizarea surselor 
regenerabile de energie pe teritoriul UE, 
urmărind realizarea unui sistem de 
stimulente comune la scară europeană 
pentru sursele regenerabile de energie, 
fapt care ar permite utilizarea unor 
anumite tipuri de energii regenerabile în 
acele părți ale UE unde acestea sunt cele 
mai rentabile, reducând astfel prețurile la 
energia electrică; este de opinie că, pe 
termen mediu, ar putea fi create grupuri 
regionale pe piața energiilor regenerabile;

eliminat

Or. de

Amendamentul 252
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a 
crește eficiența în utilizarea surselor 

28. este de opinie că, pe termen lung, 
energia regenerabilă ar trebui să fie o 
parte integrantă a pieței interne a energiei 
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regenerabile de energie pe teritoriul UE, 
urmărind realizarea unui sistem de 
stimulente comune la scară europeană 
pentru sursele regenerabile de energie, 
fapt care ar permite utilizarea unor 
anumite tipuri de energii regenerabile în 
acele părți ale UE unde acestea sunt cele 
mai rentabile, reducând astfel prețurile la 
energia electrică; este de opinie că, pe 
termen mediu, ar putea fi create grupuri 
regionale pe piața energiilor regenerabile;

din UE;

Or. en

Amendamentul 253
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; este de opinie că, pe termen 
mediu, ar putea fi create grupuri regionale 
pe piața energiilor regenerabile;

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; în plus, consideră că, pentru a 
asigura eficiența utilizării energiei 
regenerabile, condițiile de conectare la 
rețele ar trebui armonizate, în vederea 
garantării existenței unor termeni 
profitabili uniformi privind energia 
regenerabilă (de exemplu, plata costurilor 
de conectare la rețea integrată în tarif);  
este de opinie că, pe termen mediu, ar 
putea fi create grupuri regionale pe piața 
energiilor regenerabile și consideră că 
obiectivul pe termen lung al energiei 
regenerabile este ca aceasta să reprezinte 
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o parte integrantă a pieței interne a 
energiei din UE;

Or. en

Amendamentul 254
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; este de opinie că, pe termen 
mediu, ar putea fi create grupuri regionale 
pe piața energiilor regenerabile;

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența economică în utilizarea surselor 
regenerabile de energie pe teritoriul UE, 
urmărind realizarea unui sistem de 
stimulente comune la scară europeană 
pentru sursele regenerabile de energie, fapt 
care ar permite utilizarea unor anumite 
tipuri de energii regenerabile în acele părți 
ale UE unde acestea sunt cele mai 
rentabile, reducând astfel prețurile la 
energia electrică; este de opinie că, pe 
termen mediu,  acolo unde nu există surse 
alternative sau unde există probleme de 
furnizare pentru alte surse, cum ar fi 
cazul insulelor, ar putea fi create grupuri 
regionale pe piața energiilor regenerabile;

Or. pl

Amendamentul 255
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în promovarea surselor 
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de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; este de opinie că, pe termen 
mediu, ar putea fi create grupuri 
regionale pe piața energiilor regenerabile;

regenerabile de energie pe teritoriul UE, 
urmărind realizarea unui sistem de
stimulente comune la scară europeană 
pentru sursele regenerabile de energie, fapt 
care ar permite utilizarea unor energii 
regenerabile în acele părți ale UE unde 
acestea sunt cele mai eficiente, reducând 
astfel costul promovării acestora și 
garantând alocarea eficientă a fondurilor;

Or. de

Amendamentul 256
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a 
crește eficiența în utilizarea surselor 
regenerabile de energie pe teritoriul UE, 
urmărind realizarea unui sistem de 
stimulente comune la scară europeană 
pentru sursele regenerabile de energie,
fapt care ar permite utilizarea unor 
anumite tipuri de energii regenerabile în 
acele părți ale UE unde acestea sunt cele 
mai rentabile, reducând astfel prețurile la 
energia electrică; este de opinie că, pe 
termen mediu, ar putea fi create grupuri 
regionale pe piața energiilor regenerabile;

28. solicită tuturor autorităților europene, 
naționale și locale competente să crească 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE folosind, dacă 
este cazul, mecanismele de flexibilitate 
prevăzute în directiva privind sursele de 
energie regenerabilă;   acest fapt va 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile grație 
mecanismelor de suport naționale;

Or. en

Amendamentul 257
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; este de opinie că, pe termen 
mediu, ar putea fi create grupuri regionale 
pe piața energiilor regenerabile;

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; este de opinie că, pe termen 
mediu, ar putea fi create grupuri regionale 
pe piața energiilor regenerabile, oferindu-
le investitorilor o mai mare siguranță și 
reducând specula; 

Or. it

Amendamentul 258
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; este de opinie că, pe termen 
mediu, ar putea fi create grupuri regionale 
pe piața energiilor regenerabile;

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; este de opinie că, pe termen 
mediu, ar putea fi create grupuri regionale 
pe piața energiilor regenerabile; consideră 
că ar trebui dezvoltată o viziune pe termen 
mediu, abordând problema-cheie a 
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integrării complete pe piață a energiilor 
regenerabile; 

Or. en

Amendamentul 259
Mario Pirillo

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; este de opinie că, pe termen 
mediu, ar putea fi create grupuri regionale 
pe piața energiilor regenerabile;

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; este de opinie că, pe termen 
mediu, ar putea fi create grupuri regionale 
pe piața energiilor regenerabile; consideră 
că ar trebui dezvoltată o viziune pe termen 
mediu, abordând problema-cheie a 
integrării complete pe piață a energiilor 
regenerabile; 

Or. en

Amendamentul 260
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
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eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; este de opinie că, pe termen 
mediu, ar putea fi create grupuri regionale 
pe piața energiilor regenerabile;

eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; este de opinie că, pe termen lung, 
ar putea fi create grupuri regionale pe piața 
energiilor regenerabile; 

Or. en

Amendamentul 261
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente 
comune la scară europeană pentru sursele 
regenerabile de energie, fapt care ar 
permite utilizarea unor anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel prețurile la energia 
electrică; este de opinie că, pe termen 
mediu, ar putea fi create grupuri regionale 
pe piața energiilor regenerabile;

28. solicită Comisiei să prezinte o 
comunicare cu privire la modul de a crește 
eficiența în utilizarea surselor regenerabile 
de energie pe teritoriul UE, urmărind 
realizarea unui sistem de stimulente la 
scară europeană pentru sursele regenerabile 
de energie, fapt care ar permite utilizarea 
unor anumite tipuri de energii regenerabile 
în acele părți ale UE unde acestea sunt cele 
mai rentabile; este de opinie că, pe termen 
mediu, ar putea fi create grupuri regionale 
pe piața energiilor regenerabile;

Or. en

Amendamentul 262
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)



AM\830437RO.doc 21/101 PE448.829v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. recunoaște importanța centralelor 
hidroelectrice cu acumulare prin pompare 
ca sursă de energie eficientă, de încredere 
și ecologică, pentru serviciile auxiliare și 
de ajustare;

Or. en

Amendamentul 263
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. recunoaște importanța centralelor 
hidroelectrice cu acumulare prin pompare 
ca sursă de energie eficientă, de încredere 
și ecologică, pentru serviciile auxiliare și 
de ajustare;

Or. en

Amendamentul 264
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază, în această privință, că 
orice armonizare trebuie bine pregătită, 
pentru a nu afecta piețele naționale 
existente; consideră că o condiție 
preliminară pentru un sistem de sprijin 
armonizat este existența unei piețe interne 
a energiei funcționale și nedistorsionate și 
a unor condiții de concurență cu adevărat 
echitabile; subliniază faptul că primul pas 
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spre un astfel de sistem armonizat trebuie 
să fie eliminarea dificultăților 
administrative, inclusiv armonizarea 
procedurilor de planificare și de 
autorizare pentru infrastructura și 
conectarea la rețele; consideră că orice 
politică sau strategie viitoare ar trebui 
construită pe mecanismele de sprijin care 
și-au dovedit eficiența în îndeplinirea 
obiectivelor și care, în același timp, au 
garantat o mare diversitate geografică și 
tehnologică și au asigurat încrederea 
investitorilor;

Or. en

Amendamentul 265
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că mecanismele de 
flexibilitate menționate în directiva 
privind energiile regenerabile (transferul 
statistic de date privind producția de 
energie regenerabilă și proiectele 
comune) trebuie dezvoltate în continuare 
pentru a asigura extinderea cea mai 
ieftină cu putință la nivelul UE a folosirii 
energiilor regenerabile;

Or. en

Amendamentul 266
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

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

28b. încurajează Comisia să analizeze 
modul în care s-ar putea evita concurența 
neloială în materie de subvenții pentru 
energiile regenerabile și de investiții în 
tehnologiile de energie regenerabilă, 
inclusiv prin coordonarea și cooperarea 
privind aspectele de extindere a folosirii 
energiei regenerabile în statele membre;

Or. en

Amendamentul 267
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să analizeze planurile de 
acțiune naționale privind energiile 
regenerabile prezentate de către statele 
membre; solicită Comisiei să ia măsuri, 
dacă este nevoie, pentru a ajuta anumite 
state membre să-și îmbunătățească 
planurile; solicită Comisiei să folosească
mecanismele de cooperare prevăzute în 
directivă pentru a ajuta acele state 
membre care au nevoie de acest lucru;

29. invită Comisia să analizeze planurile de 
acțiune naționale privind energiile 
regenerabile prezentate de către statele 
membre; solicită Comisiei să ia măsuri, 
dacă este nevoie, pentru a ajuta anumite 
state membre să-și îmbunătățească 
planurile și să garanteze îndeplinirea 
obiectivelor pe care le au; subliniază 
faptul că statele membre au obligația 
legală să își atingă obiectivele naționale 
obligatorii și astfel trebuie să se poată 
baza pe mecanismul lor național de 
sprijin, pentru a se asigura că există o 
cale fiabilă spre îndeplinirea obiectivelor 
pe care le au; solicită Comisiei să ajute 
statele membre care trebuie să beneficieze 
de mecanismele de cooperare prevăzute în 
directivă; 

Or. en
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Amendamentul 268
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să analizeze planurile de 
acțiune naționale privind energiile 
regenerabile prezentate de către statele 
membre; solicită Comisiei să ia măsuri, 
dacă este nevoie, pentru a ajuta anumite 
state membre să-și îmbunătățească 
planurile; solicită Comisiei să folosească 
mecanismele de cooperare prevăzute în 
directivă pentru a ajuta acele state 
membre care au nevoie de acest lucru;

29. invită Comisia să analizeze planurile de 
acțiune naționale privind energiile 
regenerabile prezentate de către statele 
membre; solicită Comisiei să ia măsuri, 
dacă este nevoie, pentru a ajuta anumite 
state membre să-și îmbunătățească 
planurile și să garanteze îndeplinirea 
obiectivelor pe care le au; subliniază 
faptul că statele membre au obligația 
legală să își atingă obiectivele naționale 
obligatorii și astfel trebuie să se poată 
baza pe mecanismul lor național de 
sprijin, pentru a se asigura că există o 
cale fiabilă spre îndeplinirea obiectivelor 
pe care le au; cu toate acestea, 
încurajează statele membre să folosească 
mecanismul de cooperare prevăzut în 
directivă pentru a avansa în direcția 
propusă, prin intermediul celor mai bune 
practici și al progresului comun;

Or. en

Amendamentul 269
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să analizeze planurile de 
acțiune naționale privind energiile 
regenerabile prezentate de către statele 
membre; solicită Comisiei să ia măsuri, 
dacă este nevoie, pentru a ajuta anumite 
state membre să-și îmbunătățească 
planurile; solicită Comisiei să folosească 

29. invită Comisia să analizeze planurile de 
acțiune naționale privind energiile 
regenerabile prezentate de către statele 
membre; solicită Comisiei să ia măsuri, 
dacă este nevoie, pentru a ajuta anumite 
state membre să-și îmbunătățească 
planurile și să se folosească de toate 
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mecanismele de cooperare prevăzute în 
directivă pentru a ajuta acele state
membre care au nevoie de acest lucru;

competențele ce îi revin pentru a garanta 
că statele membre își îndeplinesc 
obligațiile legale de realizare a 
obiectivelor naționale; reamintește că în 
directivă se prevăd mecanisme de 
cooperare între statele membre;

Or. en

Amendamentul 270
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să analizeze planurile de 
acțiune naționale privind energiile 
regenerabile prezentate de către statele 
membre; solicită Comisiei să ia măsuri, 
dacă este nevoie, pentru a ajuta anumite 
state membre să-și îmbunătățească 
planurile; solicită Comisiei să folosească
mecanismele de cooperare prevăzute în 
directivă pentru a ajuta acele state membre 
care au nevoie de acest lucru;

29. invită Comisia să analizeze planurile de 
acțiune naționale privind energiile 
regenerabile prezentate de către statele 
membre; solicită Comisiei să ia măsuri, 
dacă este nevoie, pentru a ajuta anumite 
state membre să-și îmbunătățească 
planurile și să se folosească de toate 
competențele ce îi revin pentru a garanta 
că statele membre își îndeplinesc 
obligațiile legale de realizare a 
obiectivelor naționale; relevă mecanismele 
de cooperare prevăzute în directivă pentru 
a ajuta statele membre să își atingă 
obiectivele;

Or. en

Amendamentul 271
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să analizeze planurile de 
acțiune naționale privind energiile 

29. invită Comisia să analizeze planurile de 
acțiune naționale privind energiile 
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regenerabile prezentate de către statele 
membre; solicită Comisiei să ia măsuri, 
dacă este nevoie, pentru a ajuta anumite 
state membre să-și îmbunătățească 
planurile; solicită Comisiei să folosească 
mecanismele de cooperare prevăzute în 
directivă pentru a ajuta acele state membre 
care au nevoie de acest lucru;

regenerabile prezentate de către statele 
membre; solicită Comisiei să ia măsuri, 
dacă este nevoie, pentru a ajuta anumite 
state membre să-și îmbunătățească 
planurile; solicită Comisiei să folosească 
mecanismele de cooperare prevăzute în 
directivă pentru a ajuta acele state membre 
care au nevoie de acest lucru; sprijină 
campaniile de sensibilizare a 
consumatorilor în privința economiei de 
energie, campanii care își propun să 
schimbe comportamentul consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 272
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. solicită Comisiei să stabilească o 
platformă de cooperare între organismele 
naționale responsabile de proiectarea și 
gestionarea sistemelor de sprijin pentru 
energiile regenerabile pentru a facilita 
schimbul de informații și identificarea 
celor mai bune practici în ceea ce privește 
adoptarea și punerea în aplicare a 
măsurilor de încurajare a utilizării 
tehnologiilor în materie de energie 
regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 273
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. solicită Comisiei Europene să joace 
un rol activ pentru ca statele membre să 
împărtășească cele mai bune practici și să 
armonizeze sistemele de sprijin financiar 
referitoare la utilizarea energiilor 
regenerabile;  în plus, trebuie consolidată 
concordanța dintre politica UE privind 
energiile regenerabile și instrumentele de 
protecție a mediului (cum ar fi ETS); 

Or. en

Amendamentul 274
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. sprijină campaniile de sensibilizare a 
consumatorilor privind economia de 
energie pe care o pot face în viața de zi cu 
zi, precum și mecanismele existente, ca de 
exemplu serviciile de consiliere în materie 
de energie, care au drept scop să schimbe 
comportamentul consumatorilor; 

Or. en

Amendamentul 275
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. solicită Comisiei si statelor membre 
ca la revizuirea la mijloc de termen a 
perspectivei financiare actuale și la 
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definirea viitorului cadru financiar 
multianual, să considere creșterea 
eficientei energetice ca fiind un obiectiv 
prioritar indispensabil dezvoltării 
sustenabile a UE;

Or. ro

Amendamentul 276
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. având în vedere restricțiile impuse 
construcției de termocentrale în pachetul 
de măsuri privind energia și schimbările 
climatice, solicită Comisiei să elaboreze 
dispoziții legale care să faciliteze 
construcția unor astfel de centrale 
electrice, deoarece eficiența nominală a 
acestora depășește 50%;

Or. pl

Amendamentul 277
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 29b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29b. este de opinie că gestionarea 
deșeurilor ar trebui să facă parte mai mult 
din politica UE privind energia 
regenerabilă; utilizarea pe scară mai 
largă a deșeurilor agricole pentru 
producția de energie ar putea contribui la 
îndeplinirea standardelor de durabilitate; 

Or. en
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Amendamentul 278
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că Comisia, în coordonare cu 
SEAE, ar trebui să asigure că Uniunea are 
o poziție unitară în domeniul energiei;

30. consideră că Comisia, în coordonare cu 
SEAE, ar trebui să asigure că Uniunea are 
o poziție unitară în domeniul energiei; în 
plus, consideră că UE ar trebui să își 
folosească noile sale competențe în 
materie de politică externă pentru a 
identifica în mod activ și pentru a 
consolida cooperarea cu țările terțe în 
domeniul politicilor privind schimbările 
climatice, mediul, dezvoltarea și 
cercetarea;

Or. en

Amendamentul 279
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că Comisia, în coordonare 
cu SEAE, ar trebui să se asigure că 
Uniunea are o poziție unitară în domeniul 
energiei;

30. consideră că Comisia, prin acțiunile 
sale de coordonare a politicii externe 
realizate prin intermediul Comisarului 
pentru energie, ar trebui să se asigure că 
Uniunea are o poziție unitară în domeniul 
energiei;

Or. en
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Amendamentul 280
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că Comisia, în coordonare cu 
SEAE, ar trebui să se asigure că Uniunea 
are o poziție unitară în domeniul energiei;

30. consideră că Comisia, în coordonare cu 
SEAE, ar trebui să se asigure că Uniunea 
are o poziție unitară în domeniul politicii 
externe privind energia;

Or. de

Amendamentul 281
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că Comisia, în coordonare cu 
SEAE, ar trebui să se asigure că Uniunea 
are o poziție unitară în domeniul energiei;

30. consideră că Comisia, în coordonare cu 
SEAE, ar trebui să se asigure că Uniunea 
are o poziție unitară în domeniul politicii 
externe privind energia;

Or. de

Amendamentul 282
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. consideră că se pot realiza simultan 
atât siguranța aprovizionării, cât și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră doar dacă sunt sprijinite toate 
modalitățile de generare de energie 
electrică cu emisii reduse de carbon:  
energiile regenerabile, combustibilii fosili 



AM\830437RO.doc 31/101 PE448.829v01-00

RO

cu sechestrarea carbonului și energia 
nucleară sigură;  

Or. en

Amendamentul 283
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. consideră că UE trebuie să se 
asigure că politica sa energetică are o 
dimensiune internațională puternică și 
coerentă și să integreze energia în 
politicile și acțiunile sale externe;

Or. en

Amendamentul 284
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază faptul că cel mai eficient 
mod prin care Europa poate să asigure 
securitatea aprovizionării cu energie este 
eficiența energetică și economia de 
energie, precum și propriile surse de 
energie regenerabilă; reafirmă faptul că 
obiectivele privind eficiența energetică și 
energiile regenerabile care trebuie atinse 
până în 2020 vor reduce atât cantitatea 
totală de energie consumată pe plan 
intern, cât și importul de energie al UE;

Or. en
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Amendamentul 285
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. ar trebui ca, pe termen scurt și 
mediu, să se acorde prioritate dezvoltării 
strategice a infrastructurii energetice și 
extinderii relației cu furnizorii principali 
și cu țările de tranzit; cu toate acestea, 
strategia pe termen lung pentru 
aprovizionarea cu energie a UE ar trebui 
să se bazeze pe eficiența energetică și 
sursele de energie regenerabile;

Or. en

Amendamentul 286
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. reamintește că maximizarea 
eficienței energetice și a economiilor de 
energie, atât în UE, cât și în țările de 
tranzit și țările furnizoare, reprezintă cel 
mai ieftin și mai rapid mod de a asigura 
independența UE față de importurile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 287
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că toate conductele externe 
și celelalte rețele de energie care intră pe 
teritoriul Uniunii Europene ar trebui să 
fie reglementate prin acorduri 
transparente și în conformitate cu 
normele pieței interne, inclusiv normele 
privind accesul terților și clauzele de 
destinație; invită Comisia să se asigure că 
toate conductele actuale și viitoare, 
precum și acordurile comerciale respectă 
acquis-ul european în materie de energie 
și, dacă este cazul, să ia măsuri;

eliminat

Or. en

Amendamentul 288
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că toate conductele externe și 
celelalte rețele de energie care intră pe 
teritoriul Uniunii Europene ar trebui să fie 
reglementate prin acorduri transparente și 
în conformitate cu normele pieței interne, 
inclusiv normele privind accesul terților și
clauzele de destinație; invită Comisia să se 
asigure că toate conductele actuale și 
viitoare, precum și acordurile comerciale 
respectă acquis-ul european în materie de 
energie și, dacă este cazul, să ia măsuri;

31. consideră că toate conductele externe și 
celelalte rețele de energie care intră pe 
teritoriul Uniunii Europene ar trebui să fie 
reglementate prin acorduri transparente și 
în conformitate cu normele pieței interne, 
inclusiv normele privind accesul terților,
clauzele de destinație, normele de alocare 
și de gestionare a situațiilor de penurie, 
precum și durata contractelor; invită 
Comisia să se asigure că toate conductele 
actuale și viitoare, precum și acordurile 
comerciale respectă acquis-ul european în 
materie de energie și, dacă este cazul, să ia 
măsuri;

Or. de
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Amendamentul 289
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că toate conductele externe și 
celelalte rețele de energie care intră pe 
teritoriul Uniunii Europene ar trebui să fie 
reglementate prin acorduri transparente și 
în conformitate cu normele pieței interne, 
inclusiv normele privind accesul terților și 
clauzele de destinație; invită Comisia să se 
asigure că toate conductele actuale și 
viitoare, precum și acordurile comerciale 
respectă acquis-ul european în materie de 
energie și, dacă este cazul, să ia măsuri;

31. consideră că toate conductele externe și 
celelalte rețele de energie care intră pe 
teritoriul Uniunii Europene ar trebui să fie 
reglementate prin acorduri transparente și 
în conformitate cu normele pieței interne, 
inclusiv normele privind accesul terților,
clauzele de destinație, normele de alocare 
și de gestionare a situațiilor de penurie, 
precum și durata contractelor; invită 
Comisia să se asigure că toate conductele 
actuale și viitoare, precum și acordurile 
comerciale respectă acquis-ul european în 
materie de energie și, dacă este cazul, să ia 
măsuri;

Or. de

Amendamentul 290
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că toate conductele externe și 
celelalte rețele de energie care intră pe 
teritoriul Uniunii Europene ar trebui să fie 
reglementate prin acorduri transparente și 
în conformitate cu normele pieței interne, 
inclusiv normele privind accesul terților și
clauzele de destinație; invită Comisia să se 
asigure că toate conductele actuale și 
viitoare, precum și acordurile comerciale 
respectă acquis-ul european în materie de 
energie și, dacă este cazul, să ia măsuri;

31. consideră că toate conductele externe și 
celelalte rețele de energie care intră pe 
teritoriul Uniunii Europene ar trebui să fie 
reglementate prin acorduri transparente și 
în conformitate cu normele pieței interne, 
inclusiv normele privind accesul terților,
clauzele de destinație și clauzele de tip 
„take or pay”; invită Comisia să se asigure 
că toate conductele actuale și viitoare, 
precum și acordurile comerciale respectă 
acquis-ul european în materie de energie și, 
dacă este cazul, să ia măsuri;
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Or. en

Amendamentul 291
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. are convingerea că Uniunea 
Europeană ar trebui să creeze un cadru 
stabil pentru un dialog amplu și regulat 
cu furnizorii cei mai importanți de gaz și 
cu țările de tranzit, în special cu Rusia și 
Ucraina; un cadru consolidat de dialog ar 
asigura mult dorita transparență a acestor 
relații deosebit de importante;

Or. en

Amendamentul 292
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. consideră că orice acorduri cu 
furnizorii externi de gaz ar trebui 
încheiate la nivelul UE mai curând decât 
la nivel bilateral, pentru a asigura o 
aprovizionare cu energie stabilă și sigură, 
la prețuri competitive și abordabile;

Or. en

Amendamentul 293
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. solicită extinderea în continuare a 
numărului de membri ai Comunității 
Energiei, pentru a include mai multe țări 
vecine ale UE; subliniază că Comisia ar 
trebui să garanteze și să impună o punere 
în aplicare strictă și la timp a normelor 
energetice ale UE de către membrii 
acesteia, în special prin condiționarea 
disponibilității fondurilor UE de 
respectarea obligațiilor care decurg din 
tratat;

32. solicită extinderea în continuare a 
numărului de membri ai Comunității 
Energiei, pentru a include mai multe țări 
vecine ale UE, precum și țări terțe 
furnizoare, de exemplu țări din Golful 
Persic și Orientul Mijlociu;  subliniază că 
Comisia ar trebui să garanteze și să impună 
o punere în aplicare strictă și la timp a 
normelor energetice ale UE de către 
membrii acesteia, în special prin 
condiționarea disponibilității fondurilor UE 
de respectarea obligațiilor care decurg din 
tratat;

Or. en

Amendamentul 294
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. solicită extinderea în continuare a 
numărului de membri ai Comunității 
Energiei, pentru a include mai multe țări 
vecine ale UE; subliniază că Comisia ar 
trebui să garanteze și să impună o punere 
în aplicare strictă și la timp a normelor 
energetice ale UE de către membrii 
acesteia, în special prin condiționarea 
disponibilității fondurilor UE de 
respectarea obligațiilor care decurg din 
tratat;

32. solicită extinderea în continuare a 
numărului de membri ai Comunității 
Energiei, pentru a include mai multe țări 
vecine ale UE, în special țările din 
cadrului Parteneriatului estic; subliniază 
că Comisia ar trebui să garanteze și să 
impună o punere în aplicare strictă și la 
timp a normelor energetice ale UE de către 
membrii acesteia, în special prin 
condiționarea disponibilității fondurilor UE 
de respectarea obligațiilor care decurg din 
tratat;

Or. en
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Amendamentul 295
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că capitolul privind energia 
care acoperă cooperarea politică și 
tehnologică în toate acordurile cu statele 
vecine ar trebui consolidat, în special prin 
consolidarea programelor de eficiență 
energetică și a normelor pieței interne;

33. consideră că ar trebui consolidat 
capitolul privind energia care acoperă 
cooperarea politică și tehnologică în toate 
acordurile cu statele vecine, în special prin 
consolidarea programelor de eficiență 
energetică și a normelor pieței interne; 
consideră că Consiliul ar trebui să 
mandateze Comisia să înceapă negocierile 
pentru transformarea actualului 
Memorandum de înțelegere privind 
aspectele energetice în texte juridice cu 
valoare obligatorie; 

Or. en

Amendamentul 296
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că capitolul privind energia 
care acoperă cooperarea politică și 
tehnologică în toate acordurile cu statele 
vecine ar trebui consolidat, în special prin 
consolidarea programelor de eficiență 
energetică și a normelor pieței interne;

33. consideră că ar trebui consolidat
capitolul privind energia care acoperă 
cooperarea politică și tehnologică în toate 
acordurile cu statele vecine, în special prin 
consolidarea programelor de eficiență 
energetică și a normelor pieței interne;
accentuează faptul că respectarea 
drepturilor omului și conferirea unei 
dimensiuni sociale dialogurilor pe teme de 
energie trebuie să facă parte din 
capitolele privind energia;

Or. en
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Amendamentul 297
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că capitolul privind energia 
care acoperă cooperarea politică și 
tehnologică în toate acordurile cu statele 
vecine ar trebui consolidat, în special prin 
consolidarea programelor de eficiență 
energetică și a normelor pieței interne;

33. consideră că ar trebui consolidat 
capitolul privind energia care acoperă 
cooperarea politică și tehnologică în toate 
acordurile cu statele vecine, în special prin 
consolidarea programelor de eficiență 
energetică și a normelor pieței interne și 
accentuează faptul că respectarea 
drepturilor omului și conferirea unei 
dimensiuni sociale dialogurilor pe teme de 
energie trebuie să facă parte din 
capitolele privind energia;

Or. en

Amendamentul 298
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că capitolul privind energia 
care acoperă cooperarea politică și 
tehnologică în toate acordurile cu statele 
vecine ar trebui consolidat, în special prin 
consolidarea programelor de eficiență 
energetică și a normelor pieței interne;

33. consideră că capitolul privind energia 
care acoperă cooperarea politică și 
tehnologică în toate acordurile cu statele 
vecine ar trebui consolidat, în special prin 
consolidarea programelor de eficiență 
energetică și a normelor pieței interne; 
subliniază nevoia de a dezvolta 
componenta privind energia din cadrul 
parteneriatului UE-Africa lansat la 
summitul de la Lisabona din 2007;

Or. fr
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Amendamentul 299
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. salută revenirea Rusiei la reuniunile din 
cadrul Conferinței privind Carta energiei; 
invită Comisia să se angajeze în extinderea 
tratatului la mai multe țări și, în cadrul 
forumului Conferinței privind Carta 
energiei, să depună eforturi pentru a ajunge 
la o soluție negociată care să conducă la 
ratificarea integrală a tratatului și a 
protocoalelor sale de către Rusia; 
subliniază că energia ar trebui să ocupe un 
loc central în acordul post-ACP cu Rusia și 
că acest acord ar trebui să servească drept 
fundament pentru relațiile fiecărui stat 
membru cu Rusia;

34. salută revenirea Rusiei la reuniunile din 
cadrul Conferinței privind Carta energiei; 
invită Comisia să se angajeze în extinderea 
tratatului la mai multe țări și, în cadrul 
forumului Conferinței privind Carta 
energiei, să depună eforturi pentru a ajunge 
la o soluție negociată care să conducă la 
ratificarea integrală a tratatului și a 
protocoalelor sale de către Rusia; 
subliniază că energia ar trebui să ocupe un 
loc central în acordul post-ACP cu Rusia și 
că acest nou acord ar trebui să servească 
drept ghid și fundament pentru coerența și 
consecvența relațiilor fiecărui stat membru 
cu Rusia;

Or. en

Amendamentul 300
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. salută revenirea Rusiei la reuniunile din 
cadrul Conferinței privind Carta energiei; 
invită Comisia să se angajeze în extinderea 
tratatului la mai multe țări și, în cadrul 
forumului Conferinței privind Carta 
energiei, să depună eforturi pentru a ajunge 
la o soluție negociată care să conducă la 
ratificarea integrală a tratatului și a 
protocoalelor sale de către Rusia; 
subliniază că energia ar trebui să ocupe un 
loc central în acordul post-ACP cu Rusia și 
că acest acord ar trebui să servească drept 

34. salută revenirea Rusiei la reuniunile din 
cadrul Conferinței privind Carta energiei; 
invită Comisia să se angajeze în extinderea 
tratatului la mai multe țări și, în cadrul 
forumului Conferinței privind Carta 
energiei, să depună eforturi pentru a ajunge 
la o soluție negociată care să conducă la 
ratificarea integrală a tratatului și a 
protocoalelor sale de către Rusia; cu toate 
acestea, subliniază că orice acord ar 
trebui să respecte pe deplin normele pieței 
interne de energie a UE; în plus, 
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fundament pentru relațiile fiecărui stat 
membru cu Rusia;

subliniază că energia ar trebui să ocupe un 
loc central în acordul post-ACP cu Rusia și 
că acest acord ar trebui să servească drept 
fundament pentru relațiile fiecărui stat 
membru cu Rusia;

Or. en

Amendamentul 301
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. salută revenirea Rusiei la reuniunile din 
cadrul Conferinței privind Carta energiei; 
invită Comisia să se angajeze în extinderea 
tratatului la mai multe țări și, în cadrul 
forumului Conferinței privind Carta 
energiei, să depună eforturi pentru a ajunge 
la o soluție negociată care să conducă la 
ratificarea integrală a tratatului și a 
protocoalelor sale de către Rusia; 
subliniază că energia ar trebui să ocupe un 
loc central în acordul post-ACP cu Rusia și 
că acest acord ar trebui să servească drept 
fundament pentru relațiile fiecărui stat 
membru cu Rusia;

34. salută revenirea Rusiei la reuniunile din 
cadrul Conferinței privind Carta energiei; 
invită Comisia să se angajeze în extinderea 
tratatului la mai multe țări și, în cadrul 
forumului Conferinței privind Carta 
energiei, să depună eforturi pentru a ajunge 
la o soluție negociată care să conducă la 
acceptarea principiilor din Carta energiei
și a protocoalelor sale de către Rusia; 
subliniază că energia ar trebui să ocupe un 
loc central în acordul post-ACP cu Rusia și 
că acest acord ar trebui să servească drept 
fundament pentru relațiile fiecărui stat 
membru cu Rusia;

Or. en

Amendamentul 302
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. în ceea ce privește politica externă în 
materie de energie, consideră că, deși  
cooperarea cu statele învecinate este 
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esențială, trebuie acordată totuși o atenție 
deosebită cooperării cu țările din America 
Latină, în conformitate cu Comunicarea 
Comisiei intitulată: „Uniunea Europeană 
și America Latină:  un parteneriat între 
actori globali” (COM(2009)0495); 
remarcă faptul că aceste țări sunt în 
prezent parteneri strategici în cadrul 
eforturilor de a asigura pentru UE o 
aprovizionare cu energie stabilă și 
diversificată (cărbune, petrol și gaze); 

Or. fr

Amendamentul 303
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. solicită Comisiei și Consiliului să 
coopereze îndeaproape cu NATO pentru a 
asigura alinierea generală a strategiilor 
Uniunii și ale NATO privind securitatea 
energetică;

Or. en

Amendamentul 304
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită Comisiei să garanteze că 
regulamentul privind securitatea 
aprovizionării cu gaze este aplicat în 
totalitate după intrarea sa în vigoare, în 
special în ceea ce privește mecanismele 
sale de avertizare timpurie;

35. solicită Comisiei să garanteze că 
regulamentul privind securitatea 
aprovizionării cu gaze este aplicat în 
totalitate după intrarea sa în vigoare; 
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Or. en

Amendamentul 305
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 35a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. consideră că diversificarea liniilor de 
transport și a resurselor reprezintă o 
strategie necesară pentru securitatea 
aprovizionării cu gaz;

Or. en

Amendamentul 306
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a 
proiectului european al gazoductului 
Nabucco, care ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării cu 
gaze a Uniunii Europene; solicită ca postul 
de coordonator UE al proiectului 
Nabucco să fie ocupat cât mai curând 
posibil;

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare 
imediată a proiectelor care se așteaptă să 
îmbunătățească în mod semnificativ 
securitatea aprovizionării cu gaze a Uniunii 
Europene și să acorde prioritate 
infrastructurii la care se face referire în 
cea de-a doua revizuire strategică a 
politicii energetice, cum ar fi dezvoltarea 
coridorului sudic al gazelor naturale 
(Interconnector Turcia-Grecia-Italia și 
Nabucco);

Or. el
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Amendamentul 307
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a 
proiectului european al gazoductului 
Nabucco, care ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării cu 
gaze a Uniunii Europene; solicită ca postul 
de coordonator UE al proiectului 
Nabucco să fie ocupat cât mai curând 
posibil;

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a 
proiectelor europene legate de gazoducte, 
care ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării cu 
gaze a Uniunii Europene; 

Or. de

Amendamentul 308
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a 
proiectului european al gazoductului 
Nabucco, care ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării cu 
gaze a Uniunii Europene; solicită ca postul 
de coordonator UE al proiectului 
Nabucco să fie ocupat cât mai curând 
posibil;

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a 
proiectelor europene legate de gazoducte, 
care ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării cu 
gaze a Uniunii Europene;

Or. de
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Amendamentul 309
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a 
proiectului european al gazoductului 
Nabucco, care ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării cu 
gaze a Uniunii Europene; solicită ca postul 
de coordonator UE al proiectului Nabucco 
să fie ocupat cât mai curând posibil;

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a 
proiectului european al gazoductului 
Nabucco, care ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării cu 
gaze a Uniunii Europene; solicită ca postul 
de coordonator UE al proiectului Nabucco 
să fie ocupat cât mai curând posibil; 
solicită Comisiei să raporteze 
Parlamentului European și Consiliului 
European măsurile luate în cadrul acestui 
proces;

Or. en

Amendamentul 310
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a 
proiectului european al gazoductului 
Nabucco, care ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării cu 
gaze a Uniunii Europene; solicită ca postul 
de coordonator UE al proiectului 
Nabucco să fie ocupat cât mai curând 
posibil;

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a 
proiectelor europene legate de 
infrastructura energetică, care ar putea 
îmbunătăți în mod semnificativ securitatea 
aprovizionării cu gaze a Uniunii Europene; 

Or. en
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Amendamentul 311
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a 
proiectului european al gazoductului
Nabucco, care ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării cu 
gaze a Uniunii Europene; solicită ca postul 
de coordonator UE al proiectului Nabucco 
să fie ocupat cât mai curând posibil;

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a 
proiectului UE privind gazoductul
Nabucco și construirea gazoductului 
South Stream, care vor îmbunătăți în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării cu 
gaze a Uniunii Europene; solicită ca postul 
de coordonator UE al proiectului Nabucco 
să fie ocupat cât mai curând posibil;

Or. el

Amendamentul 312
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a
proiectului european al gazoductului
Nabucco, care ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării cu 
gaze a Uniunii Europene; solicită ca postul 
de coordonator UE al proiectului Nabucco
să fie ocupat cât mai curând posibil;

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a
unor proiecte UE privind construirea de 
gazoducte, precum Nabucco, North 
Stream, South Stream și altele, care ar 
putea îmbunătăți în mod semnificativ 
securitatea aprovizionării cu gaze a Uniunii 
Europene; solicită ca postul de coordonator 
UE al coridorului sudic să fie ocupat cât 
mai curând posibil;

Or. en
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Amendamentul 313
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre 
implicate să continue punerea în aplicare a 
proiectului european al gazoductului 
Nabucco, care ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării cu 
gaze a Uniunii Europene; solicită ca postul 
de coordonator UE al proiectului Nabucco 
să fie ocupat cât mai curând posibil;

36. invită, în acest sens, Comisia și statele 
membre implicate să continue punerea în 
aplicare a proiectului european al 
gazoductului Nabucco, care ar putea 
îmbunătăți în mod semnificativ securitatea 
aprovizionării cu gaze a Uniunii Europene; 
solicită ca postul de coordonator UE al 
proiectului Nabucco să fie ocupat cât mai 
curând posibil;

Or. en

Amendamentul 314
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 36a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. consideră că este esențial ca, în 
cadrul perspectivei financiare viitoare 
pentru o perioadă de șapte ani, să se aloce 
resurse pentru punerea în aplicare a 
priorităților de infrastructură stabilite în 
cadrul celei de-a doua revizuiri strategice 
a politicii energetice (interconectarea 
regiunii baltice, coridorul sudic al gazelor 
naturale, GNL, inelul energetic 
mediteranean, interconectarea nord-sud 
din punct de vedere al aprovizionării cu 
energie și gaze, rețeaua offshore din 
Marea Nordului);     

Or. en
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Amendamentul 315
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită lansarea unui dialog special 
privind energia cu țările din regiunea 
caspică; salută activitățile privind 
cooperarea pentru dezvoltare în regiunea 
caspică;

37. solicită lansarea unui dialog special 
privind energia cu țările din regiunea 
caspică; salută activitățile privind 
cooperarea pentru dezvoltare în regiunea 
caspică; susține, în acest context, dialogul 
privind strategia UE pentru regiunea 
Mării Negre și subliniază importanța 
tuturor aspectelor legate de energie în 
cadrul dialogului dintre UE și țările din 
regiunea respectivă; 

Or. en

Amendamentul 316
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită lansarea unui dialog special 
privind energia cu țările din regiunea 
caspică; salută activitățile privind 
cooperarea pentru dezvoltare în regiunea 
caspică;

37. solicită lansarea unui dialog special 
privind energia cu țările din regiunea 
caspică;

Or. de

Amendamentul 317
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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

37a. observă importanța pe care o pot 
avea biocarburanții de a doua generație 
în cadrul mixului energetic din UE și 
solicită Comisiei să verifice dacă 
mecanismul de dublă contabilizare 
prevăzut în Directiva privind energia 
regenerabilă este suficient pentru 
susținerea producției de biocarburanți de  
a doua generație;    

Or. en

Amendamentul 318
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. solicită finalizarea sistemului 
interconectat din Europa de Sud;

Or. el

Amendamentul 319
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. solicită promovarea inițiativelor
DESERTEC și planul solar mediteranean 
prin sprijinirea centralelor de energie solară 
descentralizate în regiunea nord-africană și 
conectarea acestora la rețea;

38. solicită promovarea inițiativei
DESERTEC și a celei privind planul solar 
mediteranean prin sprijinirea centralelor de 
energie solară descentralizate și a altor 
tehnologii în domeniul energiei 
regenerabile durabile din regiunea 
nord-africană și conectarea acestora la 
rețea; consideră că aplicarea unui sistem 
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de distribuție european adecvat în cazul 
energiei regenerabile din țări terțe poate 
crea condițiile-cadru esențiale pentru 
realizarea acestui proiect; în plus, 
lansarea planurilor naționale de asistență 
pentru energia regenerabilă din țări terțe 
precum Africa de Nord ar trebui, de 
asemenea, să fie luată în considerare;   

Or. en

Amendamentul 320
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. solicită promovarea inițiativelor
DESERTEC și planul solar mediteranean 
prin sprijinirea centralelor de energie solară 
descentralizate în regiunea nord-africană și 
conectarea acestora la rețea;

38. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure integrarea, în gridul energetic 
european, a proiectelor pentru producția 
de energie din surse regenerabile, proiecte 
ce au fost construite în state membre ale 
UE; de asemenea, solicită promovarea 
inițiativei DESERTEC și a celei privind 
planul solar mediteranean prin sprijinirea 
centralelor de energie solară 
descentralizate din regiunea nord-africană 
și conectarea acestora la rețea;

Or. ro

Amendamentul 321
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. solicită promovarea inițiativelor
DESERTEC și planul solar mediteranean 
prin sprijinirea centralelor de energie solară 

38. solicită promovarea inițiativei
DESERTEC și a celei privind planul solar 
mediteranean prin sprijinirea centralelor de 
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descentralizate în regiunea nord-africană și 
conectarea acestora la rețea;

energie solară descentralizate din regiunea 
nord-africană și conectarea acestora la 
rețea; observă că exploatarea resurselor 
energetice din țările din Africa de Nord, 
prin utilizarea pe deplin a surselor 
regenerabile de energie, ar trebui să 
contribuie la creșterea securității 
aprovizionării cu energie, intensificând, 
totodată, dezvoltarea și coeziunea socială 
a țărilor și populației din regiunea 
respectivă și reducând diferențele dintre 
nord și sud;          

Or. el

Amendamentul 322
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. solicită promovarea inițiativelor
DESERTEC și planul solar mediteranean
prin sprijinirea centralelor de energie 
solară descentralizate în regiunea nord-
africană și conectarea acestora la rețea;

38. evaluează potențialul inițiativei
DESERTEC și a celei privind planul solar 
mediteranean de a sprijini centralele de
energie solară descentralizate din regiunea 
nord-africană și conectarea acestora în 
primul rând la rețeaua africană, fără ca 
sistemul ETS al UE să fie pus în pericol;  

Or. en

Amendamentul 323
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. solicită promovarea inițiativelor 
DESERTEC și planul solar mediteranean
prin sprijinirea centralelor de energie 

38. solicită promovarea inițiativelor 
DESERTEC și TRANSGREEN în 
contextul planului solar mediteranean;   
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solară descentralizate în regiunea nord-
africană și conectarea acestora la rețea;

susține centralele de energie solară 
descentralizate din regiunea nord-africană 
și conectarea acestora la rețea;

Or. fr

Amendamentul 324
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. solicită promovarea inițiativelor
DESERTEC și planul solar mediteranean 
prin sprijinirea centralelor de energie solară 
descentralizate în regiunea nord-africană și 
conectarea acestora la rețea;

38. solicită promovarea inițiativei
DESERTEC și a celei privind planul solar 
mediteranean și a altor tehnologii din 
domeniul energiei regenerabile prin 
sprijinirea centralelor de energie solară 
descentralizate din regiunea nord-africană 
și conectarea acestora la rețea;

Or. de

Amendamentul 325
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. solicită promovarea inițiativelor
DESERTEC și planul solar mediteranean 
prin sprijinirea centralelor de energie solară 
descentralizate în regiunea nord-africană și 
conectarea acestora la rețea;

38. solicită promovarea inițiativei
DESERTEC și a celei privind planul solar 
mediteranean prin sprijinirea centralelor de 
energie solară descentralizate din regiunea 
nord-africană și conectarea acestora la 
rețea, de îndată ce se demonstrează 
utilitatea acestora din punct de vedere 
economic;

Or. de



PE448.829v01-00 52/101 AM\830437RO.doc

RO

Amendamentul 326
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 38a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. amintește că energie nucleară este 
una dintre sursele de energie cele mai 
economice și mai ecologice și mai puțin 
vulnerabile în fața schimbărilor privind 
prețul carburanților; consideră, prin 
urmare, că energia nucleară este, în 
cadrul mixului energetic al UE, 
indispensabilă în vederea realizării unei 
societăți consumatoare de carburanți 
nefosili;    

Or. en

Amendamentul 327
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 38a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. subliniază că, în prezent, în Europa, 
energia nucleară este cea mai însemnată 
sursă de energie fără CO2  fiabilă și 
competitivă;invită Comisia și statele 
membre să susțină în continuare 
cercetarea în domeniul fuziunii nucleare 
ca o posibilă viitoare sursă importantă de 
energie;  

Or. de
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Amendamentul 328
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. este de opinie că ar fi utilă stabilirea 
unor standarde minime la nivelul UE 
pentru autorizarea și certificarea 
proiectelor pentru noi centrale nucleare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 329
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. este de opinie că ar fi utilă stabilirea 
unor standarde minime la nivelul UE 
pentru autorizarea și certificarea 
proiectelor pentru noi centrale nucleare;

39. solicită Comisiei să analizeze dacă
stabilirea unor standarde minime la nivelul 
UE pentru autorizarea și certificarea 
proiectelor pentru noi centrale nucleare ar 
fi utilă, ținând cont de faptul că deciziile 
privind mixul energetic și standardele de 
siguranță pentru reactorii noi sunt, în cele 
din urmă, de competența statelor membre;

Or. en

Amendamentul 330
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. este de opinie că ar fi utilă stabilirea 
unor standarde minime la nivelul UE 
pentru autorizarea și certificarea 

39. este de opinie că ar fi utilă stabilirea 
unor standarde minime la nivelul UE
pentru autorizarea și certificarea 
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proiectelor pentru noi centrale nucleare; proiectelor pentru noi centrale nucleare
pentru a se asigura cea mai mare 
siguranță tehnologică posibilă pentru 
acele state membre care au ales ca 
aceasta să facă parte din mixul lor 
energetic;   

Or. en

Amendamentul 331
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. este de opinie că ar fi utilă stabilirea 
unor standarde minime la nivelul UE 
pentru autorizarea și certificarea 
proiectelor pentru noi centrale nucleare;

39. este de opinie că ar fi utilă stabilirea 
unor standarde minime la nivelul UE 
pentru autorizarea și certificarea 
proiectelor pentru noi centrale nucleare; 
consideră că la fel de utile ar fi și alte 
măsuri UE de încurajare a folosirii 
tehnologiilor bine stabilite pentru 
depozitarea în straturi geologice adânci a 
deșeurilor radioactive;   

Or. en

Amendamentul 332
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. este de opinie că ar fi utilă stabilirea 
unor standarde minime la nivelul UE 
pentru autorizarea și certificarea 
proiectelor pentru noi centrale nucleare;

39. este de opinie că, în cazul statelor 
membre care au ales ca energia nucleară 
să facă parte din mixul lor energetic, ar 
trebui stabilite, la nivelurile de siguranță 
cele mai ridicate posibile, standarde de 
siguranță la nivelul UE pentru centralele
nucleare existente și pentru cele noi;   
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Or. en

Amendamentul 333
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. este de opinie că ar fi utilă stabilirea 
unor standarde minime la nivelul UE 
pentru autorizarea și certificarea 
proiectelor pentru noi centrale nucleare;

39. invită Comisia să stabilească standarde 
minime la nivelul UE pentru autorizarea și 
certificarea proiectelor pentru noi centrale 
nucleare; consideră că în UE ar trebui 
construite doar centrale ale căror 
standarde de siguranță sunt la nivelul 
standardelor reactorilor de a treia 
generație;  

Or. de

Amendamentul 334
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. este de opinie că ar fi utilă stabilirea 
unor standarde minime la nivelul UE 
pentru autorizarea și certificarea 
proiectelor pentru noi centrale nucleare;

39. solicită stabilirea unor standarde 
minime la nivelul UE pentru autorizarea și 
certificarea proiectelor pentru noi centrale 
nucleare; consideră că nivelurile de 
securitate echivalente celor din cazul 
conceptelor privind reactorii de a treia 
generație ar trebui să reprezinte modelul 
pentru viitoarele noi construcții;  

Or. en
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Amendamentul 335
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. este de opinie că ar fi utilă stabilirea 
unor standarde minime la nivelul UE 
pentru autorizarea și certificarea 
proiectelor pentru noi centrale nucleare;

39. este de opinie că stabilirea unor 
standarde minime la nivelul UE pentru 
autorizarea și certificarea proiectelor 
pentru noi centrale nucleare ar contribui la 
creșterea siguranței, la reduceri de costuri 
și la o utilizare mai rapidă a acestora;

Or. en

Amendamentul 336
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluție
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. susține dezvoltarea unor energii 
alternative din surse regenerabile, precum 
și realizarea unor investiții în inovații 
menite să crească nivelul de siguranță, de 
eficiență și de dezvoltare în cazul energiei 
nucleare:  

Or. en

Amendamentul 337
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. admite faptul că în prezent poate fi 
aplicată tehnologia din domeniul 
biocarburanților de a doua generație și că 
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UE are un potențial semnificativ de 
producție de biomasă; consideră că 
utilizarea la scară largă a 
biocarburanților de a doua generație va 
spori securitatea energetică, va duce la o 
creștere economică semnificativă, va 
contribui la crearea de locuri de muncă 
ecologice și va reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră; invită Comisia să propună 
un cadru de politici favorabil și susține 
continuarea promovării utilizării 
biocarburanților de a doua generație în 
Europa;  

Or. en

Amendamentul 338
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. încurajează și sprijină construcția de 
terminale GNL, în special în țările cele mai 
vulnerabile la întreruperi ale aprovizionării 
cu gaze;

40. încurajează și sprijină construcția de 
terminale GNL, în special în țările cele mai 
vulnerabile la întreruperi ale aprovizionării 
cu gaze, pe baza unei analize 
cost-beneficii efectuate în prealabil și cu 
condiția să nu apară nicio denaturare a 
concurenței sau nicio formă de 
discriminare;   

Or. de

Amendamentul 339
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. încurajează și sprijină construcția de 40. încurajează și sprijină construcția de 
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terminale GNL, în special în țările cele mai 
vulnerabile la întreruperi ale aprovizionării 
cu gaze;

terminale GNL, în special în țările cele mai 
vulnerabile la întreruperi ale aprovizionării 
cu gaze; subliniază importanța continuării 
lărgirii flotei europene de transport al 
GNL, sporindu-se astfel securitatea 
energetică a UE;

Or. el

Amendamentul 340
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. încurajează și sprijină construcția de 
terminale GNL, în special în țările cele mai 
vulnerabile la întreruperi ale aprovizionării 
cu gaze;

40. încurajează și sprijină construcția de 
terminale GNL, pe baza unei analize 
cost-beneficii efectuate în prealabil, în
special în țările cele mai vulnerabile la 
întreruperi ale aprovizionării cu gaze, cu 
condiția ca aceasta să nu ducă la 
denaturări ale concurenței;   

Or. de

Amendamentul 341
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. încurajează și sprijină construcția de 
terminale GNL, în special în țările cele 
mai vulnerabile la întreruperi ale 
aprovizionării cu gaze;

40. încurajează și sprijină construcția de 
terminale și de interconexiuni GNL;

Or. en
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Amendamentul 342
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 40a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. invită Comisia să propună o revizuire 
a aspectelor legate de logistică și rafinare 
și, pe de-o parte, de competitivitatea 
acestor componente ale sectorului 
energetic, având în vedere schimbările din 
contextul global, și a instrumentelor 
naționale și ale UE (fiscalitate, 
concurență și infrastructură), pe de altă 
parte;     

Or. fr

Amendamentul 343
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluție
Punctul 40a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. subliniază că este necesar ca UE să 
se preocupe în mod activ și coerent de 
planurile de construire a centralelor 
nucleare în țările vecine, asigurându-se 
că se aplică cele mai înalte standarde 
internaționale de siguranță pentru a evita 
eventuale dezastre nucleare în zonă;   

Or. en

Amendamentul 344
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 40a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. solicită creșterea gradului de 
sensibilizare a publicului cu privire la 
importanța aprovizionării 
corespunzătoare cu energie și la faptul că 
este nevoie de o infrastructură nouă de 
producție și de transmitere a energiei 
electrice;   

Or. en

Amendamentul 345
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 40a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. insistă asupra faptului că la lansarea 
unei serii de tehnologii în domeniul 
energiei regenerabile trebuie să 
contribuie cadrul de reglementare, 
inclusiv politica privind ajutoarele de stat;    

Or. es

Amendamentul 346
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 40a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. consideră că anumite zone rurale din 
Europa au nevoi deosebite în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
invită, în acest sens, statele membre să 
aibă în vedere și aceste nevoi și să le 
abordeze, prin eliminarea barierelor, de 
exemplu a barierelor fiscale, din calea 
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producției de energie de la nivel local, 
precum micro-cogenerarea;    

Or. en

Amendamentul 347
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 40a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. consideră că UE trebuie să 
introducă, în mod prioritar, o politică de 
diversificare a aprovizionării cu gaze și a 
surselor de gaz, subliniind că este nevoie 
de surse alternative și de rute de import de 
gaze, destinate în special țărilor a căror 
securitate energetică este periclitată de un 
monopol al importurilor;  

Or. pl

Amendamentul 348
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 40b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40b. consideră că, pentru a crește 
eficiența măsurilor anti-criză, pentru 
principalele rute de gaze ar trebui 
introdus un mecanism de „flux invers”;

Or. pl
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Amendamentul 349
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 40c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40c. consideră că strategia de a 
restricționa consumul de antracit în 
statele membre UE nu ar trebui să poată 
întări monopolul în domeniul importului 
de gaze; restricționarea consumului de 
antracit în sectorul energetic trebuie să fie 
condiționată de diversificarea eficientă a 
aprovizionării cu gaze în statele membre 
pentru a evita consolidarea monopolului 
din sectorul materiei prime;  

Or. pl

Amendamentul 350
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. solicită monitorizarea atentă a punerii 
în aplicare a planului SET și identificarea 
obstacolelor în calea mobilizării 
investițiilor private;

41. solicită monitorizarea în timp util și pe 
deplin a punerii în aplicare a planului SET; 
salută progresele realizate recent în ceea 
ce privește lansarea primelor patru 
inițiative industriale europene (IIE) și a 
inițiativelor comune în domeniul 
cercetării; solicită ca celelalte inițiative să 
fie lansate cât se poate de repede, 
împreună cu alte inițiative privind energia 
geotermală și cea marină și stocarea de 
energie, și să fie stabilite și angajamentele 
financiare necesare; solicită Comisiei să 
ofere părților interesate vizibilitate și 
transparență cu privire la sursele de 
finanțare care vor fi folosite pe tot 
parcursul procesului de aplicare a 
inițiativelor din cadrul planului SET, 
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creând, astfel, un mediu stabil pentru 
investiții;  

Or. en

Amendamentul 351
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. solicită monitorizarea atentă a punerii 
în aplicare a planului SET și identificarea 
obstacolelor în calea mobilizării 
investițiilor private;

41. solicită ca inițiativele industriale 
europene să fie susținute corespunzător 
de UE în cadrul planului SET, iar bugetul 
alocat sectorului energetic în cadrul PC8 
și numărul măsurilor financiare specifice 
pentru proiecte demonstrative să crească 
pentru ca UE să fie în continuare 
competitivă în ceea ce privește 
tehnologiile cu emisii reduse de carbon;

Or. fr

Amendamentul 352
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. solicită monitorizarea atentă a punerii 
în aplicare a planului SET și identificarea 
obstacolelor în calea mobilizării 
investițiilor private;

41. solicită monitorizarea atentă a punerii 
în aplicare a planului SET și identificarea 
obstacolelor în calea mobilizării 
investițiilor private; salută, prin urmare, 
lansarea mai multor inițiative industriale 
europene în cadrul planului SET și invită 
Comisia să lanseze în scurt timp și 
celelalte inițiative;   

Or. en



PE448.829v01-00 64/101 AM\830437RO.doc

RO

Amendamentul 353
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. solicită monitorizarea atentă a punerii 
în aplicare a planului SET și identificarea 
obstacolelor în calea mobilizării 
investițiilor private;

41. solicită monitorizarea atentă a punerii 
în aplicare a planului SET și identificarea 
obstacolelor în calea mobilizării 
investițiilor private; salută, prin urmare, 
lansarea unui număr de inițiative 
industriale europene în cadrul planului 
SET și invită Comisia să lanseze cât se 
poate de repede și celelalte inițiative;
invită Consiliul să deblocheze fondurile 
necesare;

Or. de

Amendamentul 354
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. solicită monitorizarea atentă a punerii 
în aplicare a planului SET și identificarea 
obstacolelor în calea mobilizării 
investițiilor private;

41. solicită monitorizarea atentă a punerii 
în aplicare a planului SET, lansarea rapidă 
a inițiativelor industriale europene și 
identificarea obstacolelor în calea 
mobilizării investițiilor publice și private;

Or. en

Amendamentul 355
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 41a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

41a. invită Comisia să prezinte noi 
inițiative industriale europene în cadrul 
planului SET, complementare IIE privind 
energia eoliană, energia electrică solară 
și bioenergia, pentru a exploata 
potențialul semnificativ al altor 
posibilități tehnologice privind energia 
regenerabilă, și anume energia 
geotermală și solar-termală, hidroenergia 
și energia oceanică, și pentru a include 
platforma existentă de încălzire și răcire 
pe baza energiei regenerabile; subliniază 
nevoia de a pune la dispoziție resurse 
suplimentare din bugetul UE pentru 
finanțarea acestora;

Or. en

Amendamentul 356
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 41a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41a. ia act de faptul că forța de muncă din 
sectorul energiei electrice și al gazelor 
îmbătrânește și că încep să lipsească 
lucrătorii calificați; invită Comisia 
Europeană să analizeze, împreună cu 
partenerii sociali implicați, cum pot fi 
rezolvate problemele legate de educația și 
formarea profesionale și cum pot fi 
acestea stimulate;    

Or. en
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Amendamentul 357
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. sprijină dezvoltarea de noi tehnologii
de stocare a energiei electrice cu un bun 
raport cost/eficiență, inclusiv utilizarea 
pilelor de combustie cu hidrogen sau cu 
alți combustibili, ceea ce ar permite 
creșterea ponderii energiilor regenerabile
variabile;

42. sprijină dezvoltarea de noi tehnologii
rentabile de estimare, de gestionare a
cererii, de transmitere a energiei electrice
și de stocare a acesteia, inclusiv utilizarea
vehiculelor electrice, a pilelor de 
combustie cu hidrogen și cu alți 
combustibili, ceea ce ar permite creșterea 
ponderii energiilor regenerabile;

Or. en

Amendamentul 358
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. sprijină dezvoltarea de noi tehnologii 
de stocare a energiei electrice cu un bun 
raport cost/eficiență, inclusiv utilizarea 
pilelor de combustie cu hidrogen sau cu 
alți combustibili, ceea ce ar permite 
creșterea ponderii energiilor regenerabile
variabile;

42. sprijină dezvoltarea de noi tehnologii
rentabile de stocare a energiei electrice, 
inclusiv utilizarea pilelor de combustie cu 
hidrogen și cu alți combustibili, ceea ce ar 
permite creșterea cererii de bază și a 
flexibilității unui sistem cu niveluri 
ridicate de energii regenerabile
intermitente;

Or. en

Amendamentul 359
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 42
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. sprijină dezvoltarea de noi tehnologii
de stocare a energiei electrice cu un bun 
raport cost/eficiență, inclusiv utilizarea 
pilelor de combustie cu hidrogen sau cu 
alți combustibili, ceea ce ar permite 
creșterea ponderii energiilor regenerabile
variabile;

42. sprijină dezvoltarea de noi tehnologii
rentabile de gestionare a cererii, de 
transmitere a energiei electrice și de 
stocare a acesteia, în special pentru a
permite creșterea ponderii energiilor 
regenerabile;  

Or. en

Amendamentul 360
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. sprijină dezvoltarea de noi tehnologii
de stocare a energiei electrice cu un bun 
raport cost/eficiență, inclusiv utilizarea 
pilelor de combustie cu hidrogen sau cu 
alți combustibili, ceea ce ar permite 
creșterea ponderii energiilor regenerabile 
variabile;

42. sprijină dezvoltarea de noi tehnologii
rentabile de estimare, de gestionare a 
cererii, de transmitere a energiei electrice
și de stocare a acesteia, inclusiv utilizarea
vehiculelor electrice, a pilelor de 
combustie cu hidrogen și cu alți 
combustibili;

Or. en

Amendamentul 361
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. sprijină dezvoltarea de noi tehnologii 
de stocare a energiei electrice cu un bun 
raport cost/eficiență, inclusiv utilizarea 
pilelor de combustie cu hidrogen sau cu 
alți combustibili, ceea ce ar permite 

42. sprijină dezvoltarea de noi tehnologii
rentabile de stocare a energiei electrice, 
inclusiv utilizarea vehiculelor electrice și a
pilelor de combustie cu hidrogen și cu alți 
combustibili;
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creșterea ponderii energiilor regenerabile 
variabile;

Or. en

Amendamentul 362
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 42a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42a. subliniază că Europa ar trebui să se 
afle în avangarda dezvoltării tehnologiilor 
internet legate de energie și a aplicațiilor 
TIC cu emisii reduse de carbon; 
consideră că o susținere mai bună a 
inovării trebuie să fie însoțită mereu de o 
reducere a birocrației cu care se 
confruntă solicitanții; invită Comisia să 
elimine birocrația prin regândirea 
proceselor programului – cadru;  

Or. en

Amendamentul 363
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 42a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42a. subliniază importanța lucrătorilor 
calificați din sectorul gazelor și al 
energiei electrice; invită, prin urmare, 
Comisia Europeană să analizeze, 
consultându-se cu partenerii sociali 
implicați, cum pot fi rezolvate problemele 
legate de educația și formarea 
profesionale și cum pot fi acestea 
stimulate;    
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Or. en

Amendamentul 364
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. invită Comisia să promoveze și să 
sprijine financiar proiecte-pilot în UE 
pentru exploatarea unor surse de energie 
interne neconvenționale, inclusiv a 
gazelor de șist; solicită Comisiei să ofere 
asistență statelor membre în vederea 
realizării de studii geologice pentru a 
determina nivelul de resurse disponibile 
pe teritoriul Uniunii și solicită ca aceste 
date să fie incluse în strategia pe termen 
lung a Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 365
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. invită Comisia să promoveze și să 
sprijine financiar proiecte-pilot în UE 
pentru exploatarea unor surse de energie 
interne neconvenționale, inclusiv a 
gazelor de șist; solicită Comisiei să ofere 
asistență statelor membre în vederea 
realizării de studii geologice pentru a 
determina nivelul de resurse disponibile 
pe teritoriul Uniunii și solicită ca aceste 
date să fie incluse în strategia pe termen 
lung a Uniunii;

43. solicită Comisiei să analizeze, să 
evalueze și să utilizeze viabilitatea din 
punct de vedere economic și al mediului 
al gazelor de șist existente la nivel intern, 
inclusiv impactul acestora asupra apelor 
subterane;
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Or. en

Amendamentul 366
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. invită Comisia să promoveze și să 
sprijine financiar proiecte-pilot în UE 
pentru exploatarea unor surse de energie 
interne neconvenționale, inclusiv a gazelor 
de șist; solicită Comisiei să ofere asistență 
statelor membre în vederea realizării de 
studii geologice pentru a determina nivelul 
de resurse disponibile pe teritoriul Uniunii 
și solicită ca aceste date să fie incluse în 
strategia pe termen lung a Uniunii;

43. invită Comisia să promoveze și să 
sprijine financiar proiecte-pilot din UE
care nu afectează mediul pentru 
exploatarea unor surse de energie interne 
neconvenționale, inclusiv a gazelor de șist; 
solicită Comisiei să ofere asistență statelor 
membre în vederea realizării de studii 
geologice pentru a determina nivelul de 
resurse disponibile pe teritoriul Uniunii și 
solicită ca aceste date să fie incluse în 
strategia pe termen lung a Uniunii; invită 
Comisia să verifice și care este impactul 
asupra mediului pe care îl poate avea 
explorarea acestei surse de energie;

Or. en

Amendamentul 367
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. invită Comisia să promoveze și să 
sprijine financiar proiecte-pilot în UE 
pentru exploatarea unor surse de energie 
interne neconvenționale, inclusiv a 
gazelor de șist; solicită Comisiei să ofere 
asistență statelor membre în vederea 
realizării de studii geologice pentru a 
determina nivelul de resurse disponibile pe 
teritoriul Uniunii și solicită ca aceste date 
să fie incluse în strategia pe termen lung a 

43. invită Comisia să ofere asistență 
statelor membre în vederea realizării de 
studii geologice pentru a determina nivelul 
de rezerve de gaze de șist disponibile pe 
teritoriul Uniunii și solicită ca aceste date 
să fie incluse în strategia pe termen lung a 
Uniunii;
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Uniunii;

Or. de

Amendamentul 368
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. invită Comisia să promoveze și să 
sprijine financiar proiecte-pilot în UE 
pentru exploatarea unor surse de energie 
interne neconvenționale, inclusiv a 
gazelor de șist; solicită Comisiei să ofere 
asistență statelor membre în vederea 
realizării de studii geologice pentru a 
determina nivelul de resurse disponibile pe 
teritoriul Uniunii și solicită ca aceste date 
să fie incluse în strategia pe termen lung a 
Uniunii;

43. invită Comisia să ofere asistență 
statelor membre în vederea realizării de 
studii geologice pentru a determina nivelul 
de rezerve de gaze de șist disponibile pe 
teritoriul Uniunii și solicită ca aceste date 
să fie incluse în strategia pe termen lung a 
Uniunii;

Or. de

Amendamentul 369
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. invită Comisia să promoveze și să 
sprijine financiar proiecte-pilot în UE 
pentru exploatarea unor surse de energie 
interne neconvenționale, inclusiv a gazelor 
de șist; solicită Comisiei să ofere asistență 
statelor membre în vederea realizării de 
studii geologice pentru a determina nivelul 
de resurse disponibile pe teritoriul Uniunii 
și solicită ca aceste date să fie incluse în 
strategia pe termen lung a Uniunii;

43. invită Comisia să promoveze și să 
sprijine financiar proiecte-pilot în UE 
pentru exploatarea unor surse de energie 
interne neconvenționale, inclusiv a gazelor 
de șist; solicită Comisiei să ofere asistență 
statelor membre în vederea realizării de 
studii geologice pentru a determina nivelul 
de resurse disponibile pe teritoriul Uniunii 
și solicită ca aceste date să fie incluse în 
strategia pe termen lung a Uniunii;
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subliniază, în acest sens, că este necesar 
să se acorde o atenție deosebită 
problemelor legate de mediu în cazul 
extracției de gaze de șist;  

Or. en

Amendamentul 370
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 43a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43a. consideră că anumite țări precum 
China au acordat un rol strategic 
dezvoltării unei industrii interne a 
energiei regenerabile dedicate exportului 
și sprijină, prin urmare, întreprinderile 
locale prin acordarea unui acces facil la 
capital în condiții avantajoase și la 
infrastructuri; invită Comisia să adopte 
un cadru de politici care să crească 
competitivitatea și atractivitatea mediului 
de investiții european pentru industria 
energiei regenerabile; 

Or. en

Amendamentul 371
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. consideră că, pe termen mediu, sursele 
convenționale și neconvenționale de gaz 
natural reprezintă modalitatea cea mai 
rapidă și mai simplă de a reduce emisiile 
de carbon înainte de a trece la o economie 
bazată pe combustibili nefosili și, prin 

44. subliniază că strategia de 
decarbonizare a UE ar trebui să se 
orienteze către aplicarea unor strategii 
privind eficiența energetică și energia 
regenerabilă pentru a face progrese spre o 
economie bazată pe combustibili nefosili;   
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urmare, solicită ca inițiativele SET 
privind CSC să se concentreze, de 
asemenea, asupra centralelor de energie 
pe gaz și asupra emisiilor provenite de la 
alți biocombustibili;

observă că sursele convenționale și 
neconvenționale de gaze naturale sunt 
importante în vederea reducerii emisiilor  
de carbon; 

Or. en

Amendamentul 372
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. consideră că, pe termen mediu, sursele 
convenționale și neconvenționale de gaz 
natural reprezintă modalitatea cea mai 
rapidă și mai simplă de a reduce emisiile 
de carbon înainte de a trece la o economie 
bazată pe combustibili nefosili și, prin 
urmare, solicită ca inițiativele SET 
privind CSC să se concentreze, de 
asemenea, asupra centralelor de energie
pe gaz și asupra emisiilor provenite de la 
alți biocombustibili;

44. consideră că gazul este cel mai adecvat 
carburant fosil de tranziție înainte de a 
trece la o economie bazată pe energie
complet regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 373
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. consideră că, pe termen mediu, sursele 
convenționale și neconvenționale de gaz 
natural reprezintă modalitatea cea mai 
rapidă și mai simplă de a reduce emisiile 
de carbon înainte de a trece la o economie 
bazată pe combustibili nefosili și, prin 

44. consideră că, pe termen mediu, sursele 
convenționale și neconvenționale de gaz 
natural reprezintă modalitatea cea mai 
rapidă și mai simplă de a reduce emisiile 
de carbon înainte de a trece la o economie 
bazată pe combustibili nefosili;
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urmare, solicită ca inițiativele SET 
privind CSC să se concentreze, de 
asemenea, asupra centralelor de energie 
pe gaz și asupra emisiilor provenite de la 
alți biocombustibili;

Or. de

Amendamentul 374
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. consideră că, pe termen mediu, sursele 
convenționale și neconvenționale de gaz 
natural reprezintă modalitatea cea mai 
rapidă și mai simplă de a reduce emisiile 
de carbon înainte de a trece la o economie 
bazată pe combustibili nefosili și, prin 
urmare, solicită ca inițiativele SET 
privind CSC să se concentreze, de 
asemenea, asupra centralelor de energie
pe gaz și asupra emisiilor provenite de la 
alți biocombustibili;

44. consideră că, în etapa de tranziție pe 
termen scurt - mediu către o economie 
bazată pe combustibili nefosili, gazele 
naturale sunt o sursă de energie necesară;

Or. en

Amendamentul 375
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. consideră că, pe termen mediu, sursele 
convenționale și neconvenționale de gaz 
natural reprezintă modalitatea cea mai 
rapidă și mai simplă de a reduce emisiile 
de carbon înainte de a trece la o economie 
bazată pe combustibili nefosili și, prin 

44. consideră că, în etapa de tranziție pe 
termen mediu către o economie bazată pe 
combustibili nefosili, gazele naturale sunt 
o sursă de energie necesară care permite 
utilizarea unei metode rapide și rentabile 
de reducere a emisiilor de carbon; în plus, 
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urmare, solicită ca inițiativele SET 
privind CSC să se concentreze, de 
asemenea, asupra centralelor de energie 
pe gaz și asupra emisiilor provenite de la
alți biocombustibili;

deoarece gazele naturale sunt o resursă 
existentă, fondurile pentru cercetare și 
dezvoltare ar trebui să se concentreze
asupra reducerii nivelului de poluare în 
urma utilizării surselor existente, de 
exemplu a centralelor de energie pe gaz și 
asupra emisiilor provenite de la alți 
biocombustibili;    

Or. en

Amendamentul 376
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. consideră că, pe termen mediu, sursele 
convenționale și neconvenționale de gaz 
natural reprezintă modalitatea cea mai 
rapidă și mai simplă de a reduce emisiile 
de carbon înainte de a trece la o economie 
bazată pe combustibili nefosili și, prin 
urmare, solicită ca inițiativele SET privind 
CSC să se concentreze, de asemenea, 
asupra centralelor de energie pe gaz și 
asupra emisiilor provenite de la alți 
biocombustibili;

44. consideră că, pe termen mediu, sursele 
convenționale și neconvenționale de gaz
natural reprezintă una dintre modalitățile 
cele mai rapide și mai simple de a reduce 
emisiile de carbon în contextul 
obiectivului privind o economie cu emisii 
reduse de carbon până în 2050, înainte de 
a trece la o economie bazată pe 
combustibili nefosili și, prin urmare, 
solicită ca inițiativele SET privind CSC să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
centralelor de energie pe gaz și asupra 
emisiilor provenite de la alți 
biocombustibili;

Or. en

Amendamentul 377
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 44a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

44a. salută faptul că schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
prevede un mecanism important de 
solidaritate în favoarea statelor membre 
din centrul și din estul Europei și 
îndeamnă guvernele acestora să 
folosească aceste fonduri – ca și pe cele 
din fondurile structurale – pentru a 
contribui la accelerarea procesului de 
înlocuire a centralelor vechi ineficiente și, 
de asemenea, de modernizare a clădirilor 
existente; 

Or. en

Amendamentul 378
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. astfel cum s-a precizat în cadrul celei 
de-a doua revizuiri a politicii energetice, 
cărbunele încă mai reprezintă o sursă 
esențială de energie la nivel intern și, în 
consecință, Uniunea ar trebui să își 
continue cercetările în domeniul 
tehnologiilor curate de exploatare a 
cărbunelui, cum ar fi gazificarea și 
lichefierea cărbunelui;

eliminat

Or. en

Amendamentul 379
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 45
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. astfel cum s-a precizat în cadrul celei 
de-a doua revizuiri a politicii energetice, 
cărbunele încă mai reprezintă o sursă 
esențială de energie la nivel intern și, în 
consecință, Uniunea ar trebui să își 
continue cercetările în domeniul 
tehnologiilor curate de exploatare a 
cărbunelui, cum ar fi gazificarea și 
lichefierea cărbunelui;

45. astfel cum s-a precizat în cadrul celei 
de-a doua revizuiri a politicii energetice, 
cărbunele încă mai reprezintă o sursă 
esențială de energie la nivel intern și, în 
consecință, Uniunea ar trebui să își 
continue cercetările în domeniul 
tehnologiilor eficiente și, prin urmare, 
nepoluante, de producție a energiei 
electrice bazate pe gaze obținute din 
cărbune;

Or. pl

Amendamentul 380
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. astfel cum s-a precizat în cadrul celei 
de-a doua revizuiri a politicii energetice, 
cărbunele încă mai reprezintă o sursă
esențială de energie la nivel intern și, în 
consecință, Uniunea ar trebui să își 
continue cercetările în domeniul 
tehnologiilor curate de exploatare a 
cărbunelui, cum ar fi gazificarea și 
lichefierea cărbunelui;

45. astfel cum s-a precizat în cadrul celei 
de-a doua revizuiri a politicii energetice, 
cărbunele reprezintă o sursă de energie la 
nivel intern a cărui utilizare provoacă 
cantități mari de emisii de gaze cu efect de 
seră și ar trebui, prin urmare, înlocuit cu 
tehnologii a căror utilizare provoacă mai 
puține emisii; subliniază că cercetarea în 
domeniul tehnologiilor nepoluante de 
exploatare a cărbunelui, cum ar fi 
gazificarea și lichefierea cărbunelui, ar 
trebui să demonstreze că are loc o 
reducere semnificativă a emisiilor de 
carbon, în caz contrar Uniunea ar trebui 
să își direcționeze resursele către 
tehnologii mai promițătoare;

Or. en
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Amendamentul 381
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. astfel cum s-a precizat în cadrul celei 
de-a doua revizuiri a politicii energetice, 
cărbunele încă mai reprezintă o sursă 
esențială de energie la nivel intern și, în 
consecință, Uniunea ar trebui să își 
continue cercetările în domeniul 
tehnologiilor curate de exploatare a 
cărbunelui, cum ar fi gazificarea și 
lichefierea cărbunelui;

45. astfel cum s-a precizat în cadrul celei 
de-a doua revizuiri a politicii energetice, 
cărbunele încă mai reprezintă o sursă 
esențială de energie la nivel intern și, în 
consecință, Uniunea ar trebui să își 
continue cercetările în domeniul 
tehnologiilor nepoluante de exploatare a 
cărbunelui, cum ar fi captarea și stocarea 
dioxidului de carbon, gazificarea și 
lichefierea cărbunelui;

Or. de

Amendamentul 382
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. astfel cum s-a precizat în cadrul celei 
de-a doua revizuiri a politicii energetice, 
cărbunele încă mai reprezintă o sursă 
esențială de energie la nivel intern și, în 
consecință, Uniunea ar trebui să își 
continue cercetările în domeniul 
tehnologiilor curate de exploatare a 
cărbunelui, cum ar fi gazificarea și 
lichefierea cărbunelui;

45. astfel cum s-a precizat în cadrul celei 
de-a doua revizuiri a politicii energetice, 
cărbunele încă mai reprezintă o sursă 
esențială de energie la nivel intern și, în 
consecință, Uniunea ar trebui să își 
continue cercetările în domeniul 
tehnologiilor nepoluante de exploatare a 
cărbunelui, cum ar fi captarea și stocarea 
dioxidului de carbon, gazificarea și 
lichefierea cărbunelui;

Or. de
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Amendamentul 383
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 46a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46a. amintește că dezvoltarea centralelor 
nucleare noi și a celor deja existente va fi 
esențială pentru garantarea cererii de 
carburanți nefosili din Europa;   
consideră că Europa ar trebui, prin 
urmare, să intensifice activitățile de 
cercetare în materie de energie nucleară 
de generație viitoare;  

Or. en

Amendamentul 384
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
axate pe inovarea în domeniul tehnologiilor 
energetice ar trebui să reprezinte o 
prioritate centrală a celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare și, prin urmare, ar trebui să aibă 
loc o creștere semnificativă a resurselor 
alocate pentru aceste sub-programe;

47. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
axate pe inovarea în domeniul tehnologiilor 
energetice ar trebui să reprezinte o 
prioritate centrală a celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare; îndeamnă, prin urmare, cu 
tărie statele membre și Comisia să 
prioritizeze acest domeniu în viitorul 
cadru bugetar și financiar, dublând 
fondurile alocate cercetării, dezvoltării și 
proiectelor demonstrative în sectorul 
energetic, inclusiv o majorare 
semnificativă a viitorului buget al UE 
până în 2020 în comparație cu nivelul 
actual, în special pentru energia 
regenerabilă, rețele inteligente și eficiență 
energetică; amintește, în acest context, că 
finanțarea planului SET ar trebui să se 
ridice la o sumă de peste 1,5 miliarde pe 
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an, conform evaluării Comisiei;

Or. en

Amendamentul 385
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
axate pe inovarea în domeniul tehnologiilor 
energetice ar trebui să reprezinte o 
prioritate centrală a celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare și, prin urmare, ar trebui să aibă 
loc o creștere semnificativă a resurselor 
alocate pentru aceste sub-programe;

47. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
axate pe inovarea în domeniul tehnologiilor 
energetice ar trebui să reprezinte o 
prioritate centrală a celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare și, prin urmare, ar trebui să aibă 
loc o creștere semnificativă a resurselor 
alocate pentru aceste sub-programe;
subliniază că metodele de alocare ar 
trebui să reflecte capacitățile divergente 
ale statelor membre în ceea ce privește 
activitățile de cercetare și dezvoltare;  

Or. en

Amendamentul 386
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
axate pe inovarea în domeniul tehnologiilor 
energetice ar trebui să reprezinte o 
prioritate centrală a celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare și, prin urmare, ar trebui să 
aibă loc o creștere semnificativă a 
resurselor alocate pentru aceste sub-
programe;

47. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
axate pe inovarea în domeniul tehnologiilor 
energetice ar trebui să reprezinte o 
prioritate centrală a celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare; amintește că ar trebui alocate
fonduri adecvate pentru susținerea 
tehnologiilor energetice nepoluante, 
durabile și eficiente;  
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Or. en

Amendamentul 387
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
axate pe inovarea în domeniul tehnologiilor 
energetice ar trebui să reprezinte o 
prioritate centrală a celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare și, prin urmare, ar trebui să aibă 
loc o creștere semnificativă a resurselor 
alocate pentru aceste sub-programe;

47. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
axate pe inovarea în domeniul tehnologiilor 
energetice, o atenție deosebită 
acordându-se noilor tehnologii în materie 
de energie regenerabilă și eficiență 
energetică, ar trebui să reprezinte o 
prioritate centrală a celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare și, prin urmare, ar trebui să aibă 
loc o creștere semnificativă a resurselor 
alocate pentru aceste sub-programe;

Or. en

Amendamentul 388
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 47a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47a. salută progresele înregistrate deja 
prin crearea inițiativelor tehnologice 
comune în ceea ce privește reunirea 
industriei, a cercetării și a instituțiilor 
publice, creând valoare adăugată pentru 
Europa; consideră că experiența 
acumulată cu privire la ITC ar trebui 
folosită în vederea susținerii creării unui 
„Silicon Valley pentru energie” , 
asigurând astfel rolul de lider al Europei 
în materie de surse de energie durabile;    
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Or. en

Amendamentul 389
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. reamintește că cercetarea în domeniul 
energiei ar trebui să contribuie nu numai la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
și la garantarea securității în aprovizionare, 
ci și la îmbunătățirea competitivității 
industriei europene; în acest context, 
consideră că angajarea în activități de 
standardizare în colaborare cu partenerii 
strategici ai UE (precum China, Japonia, 
India, Rusia și SUA) în domeniul noilor 
tehnologii energetice, cum ar fi vehiculele 
electrice, este deosebit de importantă 
pentru a asigura faptul că inovațiile 
europene sunt pe deplin comercializabile 
pe piața internațională;

48. reamintește că cercetarea în domeniul 
energiei ar trebui să contribuie nu numai la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
și la garantarea securității în aprovizionare, 
ci și la îmbunătățirea competitivității 
industriei europene; în acest context, 
consideră că angajarea în activități de 
standardizare în colaborare cu partenerii 
strategici ai UE (precum China, Japonia, 
India, Rusia și SUA) în domeniul noilor 
tehnologii energetice, cum ar fi vehiculele 
electrice, este deosebit de importantă 
pentru a asigura faptul că inovațiile 
europene sunt pe deplin comercializabile 
pe piața internațională; în plus, pentru a 
asigura un transfer eficient și echitabil de 
tehnologii, încurajează UE și partenerii 
săi comerciali internaționali să depună 
eforturi în vederea elaborării unor 
inițiative de facilitare a comerțului în 
materie de tehnologii ecologice, având ca 
scop pe termen lung eliminarea tuturor 
barierelor din calea tehnologiei ecologice;  

Or. en

Amendamentul 390
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. reamintește că cercetarea în domeniul 48. reamintește că cercetarea în domeniul 
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energiei ar trebui să contribuie nu numai la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
și la garantarea securității în aprovizionare, 
ci și la îmbunătățirea competitivității 
industriei europene; în acest context, 
consideră că angajarea în activități de 
standardizare în colaborare cu partenerii 
strategici ai UE (precum China, Japonia, 
India, Rusia și SUA) în domeniul noilor 
tehnologii energetice, cum ar fi vehiculele 
electrice, este deosebit de importantă 
pentru a asigura faptul că inovațiile 
europene sunt pe deplin comercializabile 
pe piața internațională;

energiei ar trebui să contribuie nu numai la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
și la garantarea securității în aprovizionare, 
ci și la îmbunătățirea competitivității 
industriei europene; în acest context, 
consideră că angajarea în activități de 
standardizare în colaborare cu partenerii 
strategici ai UE (precum China, Japonia, 
India, Rusia și SUA) în domeniul noilor 
tehnologii energetice cu emisii reduse 
carbon, cum ar fi vehiculele electrice, este 
deosebit de importantă pentru a asigura 
faptul că inovațiile europene sunt pe deplin 
comercializabile pe piața internațională;

Or. fr

Amendamentul 391
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Titlu nou după punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Transportul cu emisii reduse de carbon și 
noua tehnologie

Or. en

Amendamentul 392
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 48a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48a. subliniază importanța includerii 
transportului cu emisii reduse de carbon 
în noua strategie energetică și în politicile
legate de aceasta având în vedere faptul 
că acestea sunt interconectate; reafirmă 
faptul că exploatarea întregului potențial 
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al tuturor diferitelor tehnologii reprezintă 
calea spre modalități de transport mai 
ecologice: motoare mai eficiente din 
punct de vedere al consumului de 
carburanți, carburanți alternativi, precum 
biocarburanții durabili și biogazul, GPL 
și GNC, vehicule electrice și hibrid, 
sisteme inteligente de transport, 
extinderea și îmbunătățirea transportului 
feroviar pentru mărfuri și pasageri prin 
promovarea interoperabilității și 
adoptarea unor standarde comune;    
solicită o integrare mai bună a diferitelor 
moduri de transport, inclusiv crearea 
unor „coridoare ecologice” pentru 
transport peste tot în Europa; 

Or. en

Amendamentul 393
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 48a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48a. consideră că o modalitate eficientă 
de reducere a consumului de energie ar fi 
demararea cercetării în materie de 
înlocuitori ai materiei prime și ai 
materialelor de construcții tradiționale, 
pentru a căror producție nu este nevoie de 
un consum atât de ridicat de energie; 

Or. pl

Amendamentul 394
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 48a (nou)



AM\830437RO.doc 85/101 PE448.829v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48a. consideră că mobilitatea electrică 
este o opțiune viabilă pentru a obține o 
eficiență energetică sporită și invită 
Comisia și statele membre să susțină 
activitățile de cercetare și dezvoltare 
relevante în acest scop; 

Or. en

Amendamentul 395
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 48b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48b. în afară de asigurarea sprijinului 
pentru cercetarea și dezvoltarea de noi 
tehnologii și de stabilirea unor standarde 
ambițioase pentru performanța energetică 
a motoarelor care funcționează cu 
carburanți fosili, subliniază că este 
necesar să se elimine barierele tehnice din 
calea dezvoltării de noi tehnologii, de 
exemplu este nevoie să se asigure că 
încărcarea vehiculelor electrice poate face 
parte din gestionarea rețelelor de 
electricitate și că reîncărcarea are loc în 
situații în care este produsă multă 
electricitate din surse regenerabile de 
energie; 

Or. en

Amendamentul 396
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 48c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

48c. în acest sens, îndeamnă Comisia și 
statele membre să promoveze vehiculele 
electrice împreună cu dezvoltarea de 
sisteme „inteligente” de producere a 
energiei electrice și de stocare, de rețele 
foarte bune și inteligente și de sisteme 
combinate de producere a energiei 
termice și electrice etc., de exemplu 
printr-un plan de acțiune de promovare a 
vehiculelor ecologice și stabilirea unor 
cadre de reglementare generale;    

Or. en

Amendamentul 397
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 48d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48d. subliniază că este extrem de 
important ca acesta să fie un efort 
coordonat care să asigure faptul că 
vehiculele electrice pot fi folosite și 
reîncărcate peste tot în UE, fără adaptări 
tehnice, de exemplu prin elaborarea unor 
standarde internaționale privind prizele, 
comunicarea de date și bateriile;      

Or. en

Amendamentul 398
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 48e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

48e. încurajează statele membre să se 
coordoneze între ele astfel încât nicio 
cerință specială de la nivel național să nu 
încetinească dezvoltarea noilor tehnologii 
în materie de carburanți sau să crească 
costul acestora; 

Or. en

Amendamentul 399
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că contorizarea inteligentă și 
proiectele în domeniul energiei în general 
presupun campanii de sensibilizare pentru 
a explica cetățenilor beneficiile acestora; 
subliniază că informarea societății cu 
privire la beneficiile contorizării inteligente 
este esențială pentru succesul acesteia;

49. subliniază importanța contoarelor 
inteligente pentru consumatori în vederea 
monitorizării mai bune a cererii acestora 
de reducere a vârfurilor de consum și a 
transferului cererii în perioade cu taxe 
reduse, a încheierii de acorduri 
cerere-răspuns și a creșterii eficienței 
energetice în casele acestora; consideră că 
contorizarea inteligentă și proiectele în 
domeniul energiei în general presupun 
campanii de sensibilizare pentru a explica 
cetățenilor beneficiile acestora; subliniază 
că informarea societății cu privire la 
beneficiile contorizării inteligente este 
esențială pentru succesul acesteia;

Or. en

Amendamentul 400
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 49
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că contorizarea inteligentă și 
proiectele în domeniul energiei în general 
presupun campanii de sensibilizare pentru 
a explica cetățenilor beneficiile acestora; 
subliniază că informarea societății cu 
privire la beneficiile contorizării inteligente 
este esențială pentru succesul acesteia;

49. consideră că contorizarea inteligentă și 
proiectele în domeniul energiei în general 
presupun campanii de sensibilizare pentru 
a explica cetățenilor beneficiile acestora; 
subliniază că informarea societății cu 
privire la beneficiile contorizării inteligente 
este esențială pentru succesul acesteia;
subliniază că lucrurile vor sta așa atunci 
când rezultatul unei analize exhaustive 
cost-beneficii va fi pozitiv, când 
consumatorii cu venituri reduse vor fi 
protejați, iar sfera privată va fi garantată 
și invită, prin urmare, Comisia și Agenția 
pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei să 
recomande statelor membre realizarea 
unei astfel de analize;    

Or. en

Amendamentul 401
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că contorizarea inteligentă și 
proiectele în domeniul energiei în general 
presupun campanii de sensibilizare pentru 
a explica cetățenilor beneficiile acestora; 
subliniază că informarea societății cu 
privire la beneficiile contorizării inteligente 
este esențială pentru succesul acesteia;

49. consideră că contorizarea inteligentă și 
proiectele în domeniul energiei în general 
presupun campanii de sensibilizare pentru 
a explica cetățenilor beneficiile acestora; 
subliniază că informarea societății cu 
privire la beneficiile contorizării inteligente 
este esențială pentru succesul acesteia; 
amintește că, prin raportul din proprie 
inițiativă al Parlamentului referitor la „o 
nouă agendă digitală pentru Europa: 
2015.eu”, s-a stabilit un obiectiv politic 
conform căruia 50% din gospodăriile din 
Europa urmează să fie dotate cu contoare 
inteligente până în 2015;  
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Or. en

Amendamentul 402
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că contorizarea inteligentă și 
proiectele în domeniul energiei în general 
presupun campanii de sensibilizare pentru 
a explica cetățenilor beneficiile acestora; 
subliniază că informarea societății cu 
privire la beneficiile contorizării inteligente 
este esențială pentru succesul acesteia;

49. consideră că contorizarea inteligentă și 
proiectele în domeniul energiei în general 
presupun campanii de sensibilizare pentru 
a explica cetățenilor beneficiile acestora; 
subliniază că informarea societății cu 
privire la beneficiile contorizării inteligente 
este esențială pentru succesul acesteia, în 
special având în vedere obligația legală a 
statelor membre de a garanta că cel puțin 
80% din consumatori vor fi dotați, până 
în 2020, cu sisteme de contorizare 
inteligentă;

Or. en

Amendamentul 403
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că contorizarea inteligentă și 
proiectele în domeniul energiei în general 
presupun campanii de sensibilizare pentru 
a explica cetățenilor beneficiile acestora; 
subliniază că informarea societății cu 
privire la beneficiile contorizării inteligente 
este esențială pentru succesul acesteia;

49. consideră că contorizarea inteligentă și 
proiectele în domeniul energiei în general 
presupun campanii de sensibilizare și 
programe educaționale privind eficiența 
energetică desfășurate la nivel 
pan-european pentru a explica cetățenilor 
beneficiile acestora; subliniază că 
informarea societății cu privire la 
beneficiile contorizării inteligente este 
esențială pentru succesul acesteia;
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Or. el

Amendamentul 404
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 49a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49a. consideră că clienții și membrii 
opiniei publice informați pot influența 
piața prin luarea de decizii în cunoștință 
de cauză; salută, prin urmare, inițiativele 
precum Forumul european pentru 
energie nucleară (ENEF), în cadrul 
cărora o gamă largă de părți interesate
pot discuta aspecte de interes comun;  

Or. de

Amendamentul 405
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 49a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49a. consideră că modernizarea din punct 
de vedere termic a clădirilor și 
valorificarea materială și energetică a 
deșeurilor urbane și industriale ar putea 
aduce beneficii considerabile 
consumatorilor; 

Or. pl

Amendamentul 406
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 49a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

49a. sprijină inițiativele de susținere 
treptată a adaptării nevoilor privind 
resursele umane legate de trecerea către 
un mix energetic cu emisii reduse de CO2; 

Or. en

Amendamentul 407
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 49b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49b. consideră că un client și un cetățean 
informat va influența piața într-un mod 
adecvat; încurajează, prin urmare, 
inițiativele care implică discuții ample ale 
părților interesate, precum Forumul 
european pentru energie nucleară 
(ENEF) și altele;  

Or. en

Amendamentul 408
Herbert Reul, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. solicită Comisiei să monitorizeze și să 
prezinte un raport Parlamentului European 
referitor la punerea în aplicare a celui de-al 
treilea pachet pentru piața internă în ceea 
ce privește măsurile naționale de prevenire 
a sărăciei energetice și reamintește statelor 
membre obligațiile care le revin în temeiul 
dispozițiilor legale existente;

50. solicită Comisiei să monitorizeze și să 
prezinte un raport Parlamentului European 
referitor la punerea în aplicare a celui de-al 
treilea pachet pentru piața internă în ceea 
ce privește măsurile naționale și 
reamintește statelor membre obligațiile 
care le revin în temeiul dispozițiilor legale 
existente;
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Or. de

Amendamentul 409
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. solicită Comisiei să monitorizeze și să 
prezinte un raport Parlamentului European 
referitor la punerea în aplicare a celui de-al 
treilea pachet pentru piața internă în ceea 
ce privește măsurile naționale de prevenire 
a sărăciei energetice și reamintește statelor 
membre obligațiile care le revin în temeiul 
dispozițiilor legale existente;

50. solicită Comisiei să monitorizeze și să 
prezinte un raport Parlamentului European 
referitor la punerea în aplicare a celui de-al 
treilea pachet pentru piața internă în ceea 
ce privește măsurile naționale și 
reamintește statelor membre obligațiile 
care le revin în temeiul dispozițiilor legale 
existente;

Or. de

Amendamentul 410
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 50a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50a. consideră că este esențial ca statele 
membre să convină, până la sfârșitul 
anului 2010, asupra unei specificații 
funcționale minime comune pentru 
sistemele de contorizare inteligentă, cu 
scopul de a pune la dispoziția 
consumatorilor informații cu privire la 
propriul consum de energie și de a le oferi 
posibilitatea de a gestiona acest consum 
într-un mod cât mai eficient posibil;

Or. en



AM\830437RO.doc 93/101 PE448.829v01-00

RO

Amendamentul 411
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 50a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50a. solicită adoptarea celor mai înalte 
standarde de siguranță posibile pentru 
toate sursele de energie, între altele prin 
programe de cooperare între statele 
membre, pentru a elimina reținerile din 
partea publicului și pentru a promova un 
grad mai ridicat de acceptare din partea 
opiniei publice; 

Or. fr

Amendamentul 412
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 50a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50a. amintește de obligația statelor 
membre menționată în cel de-al treilea 
pachet de măsuri privind energia electrică 
de a dezvolta formule inovatoare de 
stabilire a prețului precum mandatarea 
directă sau prin demersuri ale 
autorităților naționale de reglementare 
privind energia electrică de a introduce 
tarife care cresc pentru niveluri mai 
ridicate de consum, având ca obiective 
deosebite stimularea comportamentului 
orientat către eficiență energetică, 
reducerea cererii de electricitate a 
gospodăriilor și reduceri în acest context 
ale emisiilor de CO2 provenite din 
gospodării, precum și reducerea costului 
energiei pentru gospodăriile care sunt 
afectate de sărăcie energetică;     
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Or. en

Amendamentul 413
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 50b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50b. observă că taxele anuale percepute la 
migrarea către un alt furnizor variază în 
statele membre între 0% și 20%; 
subliniază că ofertele de pe piață nu pot fi 
ușor comparate și că lipsa informațiilor 
reprezintă bariere în calea migrării către 
un alt furnizor și a concurenței eficiente 
pe piața cu amănuntul; amintește că, în 
conformitate cu cel de-al treilea pachet de 
măsuri privind energia electrică, este 
obligația statelor membre să se asigure că 
măsurile de protejare a consumatorilor 
menționate în directive sunt eficiente și 
aplicate;  

Or. en

Amendamentul 414
Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. reamintește industriei energetice 
obligația sa, în temeiul celui de-al treilea 
pachet privind energia, de a introduce 
facturi de energie clare și ușor de înțeles; 
este de opinie că modelele de facturi 
stabilite în cadrul forumului cetățenesc 
pentru energie al Comisiei ar trebui să 
stea la baza elaborării unor facturi 
standardizate de energie pe întreg 

51. reamintește industriei energetice 
obligația sa, în temeiul celui de-al treilea 
pachet privind energia, de a introduce 
facturi de energie clare și ușor de înțeles;
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teritoriul Uniunii;

Or. de

Amendamentul 415
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. reamintește industriei energetice 
obligația sa, în temeiul celui de-al treilea 
pachet privind energia, de a introduce 
facturi de energie clare și ușor de înțeles; 
este de opinie că modelele de facturi 
stabilite în cadrul forumului cetățenesc 
pentru energie al Comisiei ar trebui să stea 
la baza elaborării unor facturi 
standardizate de energie pe întreg 
teritoriul Uniunii;

51. reamintește industriei energetice 
obligația sa, în temeiul celui de-al treilea 
pachet privind energia, de a introduce 
facturi de energie clare și ușor de înțeles; 
este de opinie că informațiile incluse în
modelele de facturi stabilite în cadrul 
forumului cetățenesc pentru energie al 
Comisiei ar trebui să reprezinte standardul 
minim pentru fiecare factură de energie;

Or. de

Amendamentul 416
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. reamintește industriei energetice 
obligația sa, în temeiul celui de-al treilea 
pachet privind energia, de a introduce 
facturi de energie clare și ușor de înțeles; 
este de opinie că modelele de facturi 
stabilite în cadrul forumului cetățenesc 
pentru energie al Comisiei ar trebui să stea 
la baza elaborării unor facturi standardizate 
de energie pe întreg teritoriul Uniunii;

51. reamintește industriei energetice 
obligația sa, în temeiul celui de-al treilea 
pachet privind energia, de a introduce 
facturi de energie clare și ușor de înțeles; 
este de opinie că modelele de facturi 
stabilite în cadrul forumului cetățenesc 
pentru energie al Comisiei ar trebui să stea 
la baza elaborării unor facturi standardizate 
de energie transparente și pe termen 
mediu pe întreg teritoriul Uniunii;
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Or. en

Amendamentul 417
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Titlu nou după punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O viziune pe termen lung pentru o Europă 
care nu depinde de carburanți fosili

Or. en

Amendamentul 418
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Titlu nou după punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Politica externă și politica energetică. 
Europa și țările terțe 

Or. el

Amendamentul 419
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 51a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51a. subliniază că este necesară 
coordonarea discuțiilor în materie de 
energie cu țările vecine cu vaste resurse 
de forme alternative de energie și 
dezvoltarea, împreună cu UE, a unor 
programe de promovare a formelor 
nepoluante de energie și a schimbului de 
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cunoștințe și de tehnologie; consideră că 
ar trebui acordată prioritate promovării 
obiectivelor de cooperare 
euro-mediteraneană și ale inelului 
energetic mediteranean; 

Or. el

Amendamentul 420
Jens Rohde, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 51a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51a. reafirmă faptul că noua politică 
energetică trebuie să susțină obiectivul pe 
termen lung de reducere cu 80%-95% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 și de realizare a independenței față 
de carburanții fosili;  

Or. en

Amendamentul 421
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 51a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51a. observă că UE importă 80% din 
necesarul său de petrol și că, deoarece 
rezervele de petrol scad, dependența de 
importurile de energie va crește în viitor, 
ia act de faptul că prețul petrolului a fost 
din ce în ce mai volatil în ultimii ani și că 
reprezintă un pericol pentru consumatorii 
europeni și întreprinderile din Europa și 
invită, prin urmare, Comisia să analizeze 
care sunt potențialul și barierele în cazul 
unei treceri la scară largă către 
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carburanți cu emisii reduse de carbon, 
precum biocarburanții de a doua 
generație, pentru a reduce riscul pentru 
consumatori prin scăderea gradului de 
dependență de petrol importat;     

Or. en

Amendamentul 422
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 51a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51a. având în vedere faptul că negocierile 
COP15 nu au avut un rezultat pozitiv și că 
pe IPCC, al cărui raport a fost folosit de 
Comisie ca bază pentru politicile 
restrictive privind emisiile de CO2, nu te 
poți baza din punct de vedere științific, 
pachetul privind schimbările climatice și 
energia trebuie revizuit, în special 
Directiva 2009/29/CE, Directiva 
2009/31/CE și Decizia 2009/406/CE;     

Or. pl

Amendamentul 423
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 51a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51a. consideră că principala amenințare 
la adresa drepturilor consumatorilor din 
UE o reprezintă lipsa concurenței în 
multe sectoare ale pieței energetice;  
consideră că cheia pentru creșterea 
concurenței pe această piață constă în 
diversificarea rutelor de transport, a 
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surselor fosile de energie și a operatorilor 
de pe piața gazelor și a petrolului, în 
special în țările în care, din motive 
geografice sau politice, există un monopol 
în domeniul importului de materii prime;

Or. pl

Amendamentul 424
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 51a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51a. consideră că, pentru a dezvolta o 
comunitate energetică, trebuie să ne 
asigurăm că consumatorii noștri sunt 
protejați și dispun de informații exacte cu 
privire la prețurile energiei și că facturile 
pentru consumul de energie sunt 
transparente;    

Or. en

Amendamentul 425
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 51b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51b. încurajează, în acest sens, Comisia 
să efectueze analize ale activităților pe 
termen lung, inclusiv cu privire la ofertă 
și cerere, precum și ale riscurilor și 
costurilor reale implicate de întreruperi 
ale aprovizionării în comparație cu 
capacitatea de stocare, diversitatea 
aprovizionării și costurile acestora;  
consideră că analizele ar trebui să includă 
și evoluții strategice și legate de politica 
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energetică pe termen lung, precum și 
analize privind modul în care UE poate, 
totodată, evita întreruperi ale 
aprovizionării, îndreptându-se către o 
independență față de carburanții fosili;  

Or. en

Amendamentul 426
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 51b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51b. consideră, având în vedere Summitul 
de la Cancun, că UE ar trebui să depună 
cele mai mari eforturi în vederea 
ajungerii la un acord exhaustiv, 
obligatoriu din punct de vedere juridic și 
ambițios, demonstrând că poate să adopte 
o poziție comună și să își confirme rolul 
de lider, readucând în prim-plan 
propunerea sa privind un obiectiv 
unilateral de reducere cu 30% a emisiilor 
de dioxid de carbon până în 2020;       

Or. el

Amendamentul 427
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 51c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51c. încurajează Comisia și statele 
membre, în vederea facilitării și creșterii 
rentabilității realizării obiectivelor pe 
termen lung, să ia serios în calcul 
trecerea către un obiectiv de reducere a 
emisiilor de CO2 cu 30% până în 2020 
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pentru a se asigura că piața ETS va 
funcționa ca un catalizator pentru 
investiții în procese și surse de energie 
mai puțin poluante; 

Or. en

Amendamentul 428
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului și
Comisiei.

52. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului,
Comisiei, precum și guvernelor statelor 
membre.

Or. en


