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Amendamentul 212
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită Comisia şi statele membre să 
promoveze introducerea certificatelor de 
performanţă energetică, ghişeele unice 
care conferă acces la consultanţă şi 
asistenţă tehnică, precum şi stimulentele 
financiare disponibile la nivel regional, 
naţional şi european;

16. invită Comisia şi statele membre să 
promoveze introducerea certificatelor de 
performanţă energetică, precum şi 
stimulentele financiare disponibile la nivel 
regional, naţional şi european;

Or.de

Amendamentul 213
Markus Pieper

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită Comisia și statele membre să 
promoveze introducerea certificatelor de 
performanță energetică, ghișeele unice 
care conferă acces la consultanță și 
asistență tehnică, precum și stimulentele 
financiare disponibile la nivel regional, 
național și european;

16. invită Comisia și statele membre să 
promoveze introducerea certificatelor de 
performanță energetică, precum și 
stimulentele financiare disponibile la nivel 
regional, național și european;

Or.en

Amendamentul 214

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită Comisia și statele membre să 
promoveze introducerea certificatelor de 
performanță energetică, ghișeele unice 
care conferă acces la consultanță și 
asistență tehnică, precum și stimulentele 
financiare disponibile la nivel regional, 
național și european;

16. invită Comisia și statele membre să 
promoveze introducerea ghişeelor unice 
care conferă acces la consultanță și 
asistență tehnică, precum și stimulentele 
financiare disponibile la nivel regional, 
național și european;

Or.en

Amendamentul 215
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită Comisia și statele membre să 
promoveze introducerea certificatelor de 
performanță energetică, ghișeele unice care 
conferă acces la consultanță și asistență 
tehnică, precum și stimulentele financiare 
disponibile la nivel regional, național și 
european;

16. invită Comisia și statele membre să 
promoveze introducerea certificatelor de 
performanță energetică autorizate de către 
un organism independent, ghișeele unice 
care conferă acces la consultanță și 
asistență tehnică, precum și stimulentele 
financiare disponibile la nivel regional, 
național și european;

Or.en

Amendamentul 216
Ivo Belet

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

16a. solicită autorităţilor competente 
locale, regionale, naţionale şi europene 
ca, în momentul renovării clădirilor, să 
acorde atenţie specială locuinţelor sociale 
şi să se asigure că locatarii vulnerabili nu 
sunt obligaţi să suporte cheltuielile 
suplimentare legate de investiţiile în 
economisirea de energie;

Or.nl

Amendamentul 217
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. invită Comisia să elaboreze orientări 
clare privind renovarea clădirilor în cazul 
coproprietăţilor şi privind repartizarea 
cheltuielilor şi a beneficiilor care rezultă 
din economisire între proprietari şi 
chiriaşi;

Or.el

Amendamentul 218
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. invită Comisia şi statele membre să 
promoveze tehnicile de recondiţionare, 
care sunt mai economice, asigurând în 
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acelaşi timp un nivel ridicat de economii 
de energie;

Or.en

Amendamentul 219
Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. invită Comisia şi statele membre să 
susţină şi să finanţeze sistemele de 
formare profesională în vederea 
îmbunătăţirii competenţelor personalului 
din domeniul construcţiilor şi a IMM-
urilor referitoare la eficienţa energetică;

Or.en

Amendamentul 220
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze o mai largă utilizare a 
auditurilor energetice în întreprinderi și să 
elaboreze mecanisme de asistare îndeosebi 
a IMM-urilor în această privință;

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze o mai largă utilizare a 
auditurilor energetice în întreprinderi, 
procesele structurate în vederea 
gestionării energiei și standardele privind 
sistemele de gestionare a energiei precum 
EN 1600a, precum şi să elaboreze 
mecanisme de asistare a IMM-urilor;

Or.en
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Amendamentul 221
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze o mai largă utilizare a 
auditurilor energetice în întreprinderi și să 
elaboreze mecanisme de asistare îndeosebi 
a IMM-urilor în această privință;

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze o mai largă utilizare a 
auditurilor energetice în întreprinderi și să 
elaboreze mecanisme de asistare a IMM-
urilor; Îndeosebi, în această privinţă, ar 
trebui încurajate acordurile voluntare în 
cadrul IMM-urilor, societăţilor financiare 
şi de asigurări, autorităţilor publice şi 
SSE-urilor (societăţi de servicii 
energetice) în vederea stimulării unei 
abordări cuprinzătoare a eficienţei 
energetice;

Or.en

Amendamentul 222
Markus Pieper

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze o mai largă utilizare a 
auditurilor energetice în întreprinderi și să 
elaboreze mecanisme de asistare îndeosebi 
a IMM-urilor în această privinţă;

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze o mai largă utilizare a 
auditurilor energetice în întreprinderi și să 
elaboreze mecanisme de asistare îndeosebi 
a IMM-urilor în această privinţă, sprijinind 
astfel îmbunătăţirea schemelor naţionale 
existente şi încurajând crearea de noi 
scheme în statele membre în care nu 
există astfel de structuri;

Or.en
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Amendamentul 223
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze o mai largă utilizare a 
auditurilor energetice în întreprinderi și să 
elaboreze mecanisme de asistare îndeosebi 
a IMM-urilor în această privinţă;

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
mandateze auditurile energetice în 
întreprinderi şi în clădirile industriale și să 
elaboreze mecanisme de asistare îndeosebi 
a IMM-urilor în această privinţă;

Or.en

Amendamentul 224
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze o mai largă utilizare a 
auditurilor energetice în întreprinderi și să 
elaboreze mecanisme de asistare îndeosebi 
a IMM-urilor în această privinţă;

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze o mai largă utilizare a 
auditurilor energetice şi a proceselor 
structurate în vederea gestionării energiei 
în întreprinderi și să elaboreze mecanisme 
de asistare îndeosebi a IMM-urilor în 
această privinţă;

Or.en

Amendamentul 225
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. consideră că Comisia ar trebui să 
finanțeze studii pilot privind auditurile 
eficienței energetice a clădirilor pentru a 
verifica economiile potențiale și pentru a-i 
motiva pe actorii de pe piață să investească 
în soluții de eficiență energetică;

18. invită Comisia să atragă toate 
resursele necesare în vederea desfășurării 
unei consultări extinse, pentru a evita 
reacţiile din partea statelor membre, 
înainte de prezentarea până la 30 iunie 
2011, a cadrului metodologic comparativ 
pentru calcularea nivelurilor optime din 
punct de vedere al costurilor ale cerinţelor 
minime de performanţă energetică în 
temeiul Directivei privind performanţa 
energetică a clădirilor; consideră că, 
odată pusă în practică, metodologia va 
motiva actorii de pe piaţă să investească în 
soluţii de eficienţă energetică;

Or.en

Amendamentul 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. consideră că Comisia ar trebui să 
finanțeze studii pilot privind auditurile 
eficienței energetice a clădirilor pentru a 
verifica economiile potențiale și pentru a-i 
motiva pe actorii de pe piață să 
investească în soluții de eficiență 
energetică;

18. consideră că Comisia ar trebui să 
finanţeze studii pilot privind auditurile 
eficienţei energetice a clădirilor pentru a 
promova transformarea clădirilor 
existente în clădiri al căror consum de 
energie să fie aproape egal cu zero, 
inclusiv finanţarea recondiţionării;

Or.en
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Amendamentul 227
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. invită Comisia să examineze 
posibilitatea instituirii unor programe de 
formare care să contribuie la 
îmbunătăţirea cunoştinţelor proiectanţilor 
şi constructorilor privind eficienţa 
energetică. solicită Comisiei ca programul 
de formare în domeniul eficienţei 
energetice să fie inclus în Planul de 
acţiune pentru eficienţă energetică 
revizuit;

Or.hu

Amendamentul 228
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. constată că progresele tehnologice 
pot deschide oportunităţi în vederea 
modificării treptate a eficienţei energetice, 
mai degrabă decât progresele treptate; în 
acest sens, solicită Comisiei să accepte 
potenţialul sistemelor de iluminat cu 
consum foarte scăzut de energie care 
încorporează la faţa locului energia 
electrică regenerabilă şi tehnologiile 
inovatoare, precum sistemele de iluminat 
cu semiconductori şi aparatele electronice 
pentru imprimat;

Or.en
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Amendamentul 229
Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. solicită Comisiei să propună cerinţe 
energetice minime privind iluminatul 
stradal, achiziţiile publice ecologice şi 
renovările energetice; îndeamnă, în acest 
context, Comisia, să includă specificaţiile 
privind costurile totale pe parcursul duratei 
de viaţă pentru toate achiziţiile publice de 
instalaţii de iluminat până în 2012;

19. îndeamnă ca, în cadrul Directivei 
privind proiectarea ecologică, pe lângă 
cerinţele energetice minime să se includă 
şi specificaţiile privind costurile totale şi 
emisiile de gaze cu efect de seră pe 
parcursul duratei de viaţă a produselor, 
inclusiv costurile legate de reciclare;

Or.de

Amendamentul 230
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. solicită Comisiei să propună cerințe 
energetice minime privind iluminatul 
stradal, achizițiile publice ecologice și 
renovările energetice; îndeamnă, în acest 
context, Comisia, să includă specificațiile 
privind costurile totale pe parcursul duratei 
de viață pentru toate achizițiile publice de 
instalații de iluminat până în 2012;

19. solicită Comisiei să propună cerinţe de 
instalare şi/sau valori de referinţă privind 
punerea în funcţiune a iluminatului
stradal de către autorităţile locale, inclusiv 
utilizarea unor controlere mai inteligente 
şi a unor modele de economisire a 
energiei; îndeamnă, în acest context, 
Comisia, să includă specificaţiile privind 
costurile totale pe parcursul duratei de 
viaţă pentru toate achiziţiile publice de 
instalaţii de iluminat până în 2012;

Or.en
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Amendamentul 231
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. solicită Comisiei să propună cerințe 
energetice minime privind iluminatul 
stradal, achizițiile publice ecologice și 
renovările energetice; îndeamnă, în acest 
context, Comisia, să includă specificațiile 
privind costurile totale pe parcursul duratei 
de viață pentru toate achizițiile publice de 
instalații de iluminat până în 2012;

19. solicită Comisiei să propună cerinţe de 
instalare şi/sau valori de referinţă privind 
punerea în funcţiune a iluminatului
stradal de către autorităţile locale, inclusiv 
utilizarea unor controlere mai inteligente 
şi a unor modele de economisire a 
energiei; îndeamnă, în acest context, 
Comisia, să includă specificaţiile privind 
costurile totale pe parcursul duratei de 
viaţă pentru toate achiziţiile publice de 
instalaţii de iluminat până în 2012;

Or.en

Amendamentul 232
Angelika Niebler

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. solicită Comisiei să propună cerinţe 
energetice minime privind iluminatul 
stradal, achiziţiile publice ecologice şi 
renovările energetice; îndeamnă, în acest 
context, Comisia, să includă specificaţiile 
privind costurile totale pe parcursul duratei 
de viaţă pentru toate achiziţiile publice de 
instalaţii de iluminat până în 2012;

19. solicită Comisiei să propună cerinţe 
energetice minime privind iluminatul 
stradal; îndeamnă, în acest context, 
Comisia, să includă specificaţiile privind 
costurile totale pe parcursul duratei de 
viaţă pentru toate achiziţiile publice de 
instalaţii de iluminat până în 2012;

Or.de
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Amendamentul 233
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. îndeamnă statele membre să utilizeze 
în mod sistematic practicile pentru 
achiziţii publice în domeniul eficienţei 
energetice;

Or.en

Amendamentul 234

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou) (după titlul 4) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. solicită Comisiei să elaboreze o 
politică a produselor care să asigure o 
coerenţă sporită între politicile produselor 
ecologice printr-o mai bună coordonare a 
exprimării, revizuirii şi aplicării 
diferitelor instrumente politice, în vederea 
promovării unui dinamism mai mare 
privind transformarea pieţei şi a unei 
informări mai bune a consumatorilor cu 
privire la economiile de energie; solicită, 
prin urmare, Comisiei să revizuiască 
directivele privind proiectarea ecologică şi 
etichetarea energetică (de exemplu, să 
devanseze termenul de revizuire a 
directivei privind etichetarea energetică); 
de asemenea, ar fi ideal ca şi normele 
privind etichetarea ecologică şi achiziţiile 
publice ecologice să fie revizuite în acelaşi 
timp şi puse în aplicare în mod coordonat 
cu măsurile privind proiectarea ecologică 
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şi etichetarea energetică; solicită Comisiei 
să propună politici vaste şi obligatorii în 
domeniul achiziţiilor publice ecologice, 
aplicabile la nivelul UE, pentru ca până 
în 2015 să se atingă un procent de 100 % 
privind achiziţiile publice ecologice;

Or.en

Amendamentul 235
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou) (după titlul 4) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. îşi exprimă regretul cu privire la 
întârzierile lungi legate de adoptarea 
măsurilor de punere în aplicare a 
proiectării ecologice şi a etichetării 
energetice, în special în cazul boilerelor şi 
al centralelor de încălzire a apei; prin 
urmare, recomandă stabilirea unor 
termene mai clare şi mai stricte, la 
începutul procesului, pentru fiecare 
măsură de punere în aplicare;

Or.en

Amendamentul 236

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 19b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19b. îşi exprimă regretul cu privire la 
actualele întârzieri lungi şi uneori lipsa de 
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ambiţie privind adoptarea măsurilor de 
punere în aplicare a proiectării ecologice 
şi a etichetării energetice, în special în 
cazul boilerelor şi al centralelor de 
încălzire a apei; prin urmare, recomandă 
stabilirea unor termene mai clare şi mai 
stricte, la începutul procesului, pentru 
fiecare măsură de punere în aplicare;

Or.en

Amendamentul 237
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită punerea în aplicare rapidă şi 
adecvată a directivelor privind etichetarea 
energetică prin adoptarea de acte delegate 
referitoare la produse cu impact energetic 
noi; consideră că Directiva privind 
proiectarea ecologică ar trebui să facă de 
asemenea referire la produsele destinate 
clădirilor mari, echipamentului industrial, 
sistemelor de iluminat integrate din 
clădiri, pompelor şi produselor de 
eficientizare a utilizării apei şi ar trebui să 
includă de asemenea o definiţie a 
cerinţelor minime de performanţă a 
clădirilor;

20. solicită punerea în aplicare rapidă şi 
adecvată a directivelor privind etichetarea 
energetică prin adoptarea de acte delegate 
referitoare la produse cu impact energetic 
noi; consideră totuşi că bunurile de 
consum şi de investiţii se diferenţiază în 
ceea ce priveşte complexitatea, cerinţele 
de proiectare, clientela şi valoarea de 
piaţă şi, prin urmare, solicită Comisiei să 
ţină seama în mod adecvat de acest aspect 
în momentul elaborării măsurilor de 
punere în aplicare în temeiul Directivei 
privind proiectarea ecologică;

Or.de

Amendamentul 238
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită punerea în aplicare rapidă și 
adecvată a directivelor privind etichetarea 
energetică prin adoptarea de acte delegate 
referitoare la produse cu impact energetic 
noi; consideră că Directiva privind 
proiectarea ecologică ar trebui să facă de 
asemenea referire la produsele destinate 
clădirilor mari, echipamentului industrial, 
sistemelor de iluminat integrate din clădiri, 
pompelor și produselor de eficientizare a 
utilizării apei și ar trebui să includă de 
asemenea o definiție a cerințelor minime 
de performanță a clădirilor;

20. solicită punerea în aplicare rapidă şi 
adecvată a directivelor privind proiectarea 
ecologică şi etichetarea energetică prin 
adoptarea de acte delegate referitoare la 
produse cu impact energetic noi; regretă 
că, până acum, Comisia nu a exploatat la 
maxim potenţialul Directivei privind 
proiectarea ecologică şi îndeamnă 
Comisia să îşi revizuiască planul de lucru 
pentru perioada 2009-2011 în vederea 
includerii mai multor produse, aparate 
electrocasnice foarte noi, TIC, 
echipament industrial şi sisteme de 
iluminat integrate din clădiri; în plus, 
îndeamnă Comisia să aplice un model de 
standardizare dinamic care să asigure 
obiective ambiţioase şi actualizate în mod 
regulat;

Or.en

Amendamentul 239

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită punerea în aplicare rapidă și 
adecvată a directivelor privind etichetarea 
energetică prin adoptarea de acte delegate 
referitoare la produse cu impact energetic 
noi; consideră că Directiva privind 
proiectarea ecologică ar trebui să facă de 
asemenea referire la produsele destinate 
clădirilor mari, echipamentului industrial, 
sistemelor de iluminat integrate din 
clădiri, pompelor și produselor de 
eficientizare a utilizării apei și ar trebui să 

20. solicită punerea în aplicare rapidă şi 
adecvată a directivelor privind proiectarea 
ecologică şi etichetarea energetică prin 
adoptarea de măsuri de punere în aplicare 
şi de acte delegate referitoare la produse cu 
impact energetic noi, inclusiv aparate 
electrocasnice noi, echipament industrial 
şi materiale de construcţii;
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includă de asemenea o definiție a 
cerințelor minime de performanță a 
clădirilor;

Or.en

Amendamentul 240
Markus Pieper

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită punerea în aplicare rapidă și 
adecvată a directivelor privind etichetarea
energetică prin adoptarea de acte delegate 
referitoare la produse cu impact energetic 
noi; consideră că Directiva privind 
proiectarea ecologică ar trebui să facă de 
asemenea referire la produsele destinate 
clădirilor mari, echipamentului industrial, 
sistemelor de iluminat integrate din 
clădiri, pompelor și produselor de 
eficientizare a utilizării apei și ar trebui să 
includă de asemenea o definiție a 
cerințelor minime de performanță a 
clădirilor;

20. solicită combinarea legislaţiei 
europene existente, precum a directivelor
privind etichetarea energetică şi 
proiectarea ecologică, în locul extinderii 
acesteia, în vederea aplicării cât mai 
eficiente a legislaţiei UE şi a utilizării 
sinergiilor, în special în beneficiul 
consumatorilor;

Or.en

Amendamentul 241
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită punerea în aplicare rapidă și 
adecvată a directivelor privind etichetarea 
energetică prin adoptarea de acte delegate 

20. solicită punerea în aplicare rapidă şi 
adecvată a directivelor privind proiectarea 
ecologică şi etichetarea energetică prin 
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referitoare la produse cu impact energetic 
noi; consideră că Directiva privind 
proiectarea ecologică ar trebui să facă de 
asemenea referire la produsele destinate 
clădirilor mari, echipamentului industrial, 
sistemelor de iluminat integrate din 
clădiri, pompelor și produselor de 
eficientizare a utilizării apei și ar trebui să 
includă de asemenea o definiție a 
cerințelor minime de performanță a 
clădirilor;

adoptarea de măsuri de punere în aplicare 
şi de acte delegate referitoare la produse cu 
impact energetic noi, inclusiv aparate 
electrocasnice noi, echipament industrial 
şi materiale de construcţii;

Or.en

Amendamentul 242
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită punerea în aplicare rapidă şi 
adecvată a directivelor privind etichetarea 
energetică prin adoptarea de acte delegate 
referitoare la produse cu impact energetic 
noi; consideră că Directiva privind 
proiectarea ecologică ar trebui să facă de 
asemenea referire la produsele destinate 
clădirilor mari, echipamentului industrial, 
sistemelor de iluminat integrate din clădiri, 
pompelor şi produselor de eficientizare a 
utilizării apei şi ar trebui să includă de 
asemenea o definiţie a cerinţelor minime 
de performanţă a clădirilor;

20. solicită punerea în aplicare rapidă şi 
adecvată a directivelor privind etichetarea 
energetică prin adoptarea de acte delegate 
referitoare la produse cu impact energetic 
noi; consideră că Directiva privind 
proiectarea ecologică ar trebui să facă de 
asemenea referire la produsele destinate 
clădirilor mari, echipamentului industrial, 
sistemelor de iluminat integrate din clădiri, 
pompelor şi produselor de eficientizare a 
utilizării, în măsura în care se poate 
demonstra că există posibilităţi reale de a 
face economii de energie în acest sens, 
care să poată fi realizate cu cheltuieli 
rezonabile;

Or.de
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Amendamentul 243
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită punerea în aplicare rapidă și 
adecvată a directivelor privind etichetarea 
energetică prin adoptarea de acte delegate 
referitoare la produse cu impact energetic 
noi; consideră că Directiva privind 
proiectarea ecologică ar trebui să facă de 
asemenea referire la produsele destinate 
clădirilor mari, echipamentului industrial, 
sistemelor de iluminat integrate din clădiri, 
pompelor și produselor de eficientizare a 
utilizării apei și ar trebui să includă de 
asemenea o definiție a cerințelor minime 
de performanță a clădirilor;

20. solicită punerea în aplicare rapidă și 
adecvată a directivelor privind etichetarea 
energetică prin adoptarea de acte delegate 
referitoare la produse cu impact energetic 
noi; consideră că Directiva privind 
proiectarea ecologică ar trebui să facă de 
asemenea referire la produsele destinate 
clădirilor mari, echipamentului industrial, 
sistemelor de iluminat integrate din clădiri, 
pompelor și produselor de eficientizare a 
utilizării apei;

Or.en

Amendamentul 244
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită punerea în aplicare rapidă și 
adecvată a directivelor privind etichetarea 
energetică prin adoptarea de acte delegate 
referitoare la produse cu impact energetic 
noi; consideră că Directiva privind 
proiectarea ecologică ar trebui să facă de 
asemenea referire la produsele destinate 
clădirilor mari, echipamentului industrial, 
sistemelor de iluminat integrate din clădiri, 
pompelor și produselor de eficientizare a 
utilizării apei și ar trebui să includă de 
asemenea o definiție a cerințelor minime 
de performanță a clădirilor;

20. solicită punerea în aplicare rapidă și 
adecvată a directivelor privind etichetarea 
energetică prin adoptarea de acte delegate 
referitoare la produse cu impact energetic 
noi; consideră că Directiva privind 
proiectarea ecologică ar trebui să facă de 
asemenea referire la produsele destinate 
clădirilor mari, echipamentului industrial şi 
agricol, sistemelor de iluminat integrate 
din clădiri, pompelor și altor produse de 
utilizare eficientă a apei și ar trebui să 
includă de asemenea o definiție a cerințelor 
minime de performanță a clădirilor;
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Or.en

Amendamentul 245
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. ia act de faptul că autorităţile publice 
cheltuiesc anual pe bunuri şi servicii 
aproximativ 2 miliarde de euro, 
echivalentul a 17 % din PIB-ul UE; prin 
urmare, economisirea energiei şi eficienţa 
energetică trebuie introduse ca criterii 
clare în cadrul specificaţiilor tehnice 
privind achiziţiile publice; solicită 
Comisiei să propună cerinţe minime 
privind eficienţa energetică cu privire la 
achiziţiile de produse consumatoare de 
energie de către sectorul public.  Aceste 
praguri ar trebui conectate cu etichetarea 
energetică, iar autorităţilor implicate în 
achiziţii publice ar trebui să li se solicite 
să achiziţioneze exclusiv cele mai eficiente 
produse din punct de vedere energetic 
existente pe piaţă;

Or.en

Amendamentul 246
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. constată că autorităţile publice 
cheltuiesc anual pe bunuri şi servicii 
aproximativ 2 miliarde de euro, 
echivalentul a 17 % din PIB-ul UE; prin 
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urmare, economisirea energiei şi eficienţa 
energetică trebuie introduse ca criterii 
clare în cadrul specificaţiilor tehnice 
privind achiziţiile publice; 

Or.en

Amendamentul 247
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. subliniază faptul că TIC pot juca, şi 
ar trebui să joace, un rol major în 
promovarea consumului responsabil de 
energie în cadrul gospodăriilor, în 
sectorul transporturilor, în domeniul 
generării de energie şi în industria de 
prelucrare; consideră că contoarele 
inteligente, iluminarea eficientă, cloud 
computing-ul şi programele distribuite 
deţin potenţialul de a transforma 
schemele de utilizare a surselor de 
energie;

Or.en

Amendamentul 248
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. invită Comisia să prezinte acte 
legislative specifice privind eficienţa 
produselor în ceea ce priveşte utilizarea 

eliminat
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resurselor;

Or.de

Amendamentul 249
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. invită Comisia să prezinte acte 
legislative specifice privind eficiența 
produselor în ceea ce privește utilizarea 
resurselor;

21. invită Comisia să îmbunătăţească 
eficientizarea resurselor, prin prezentarea 
unor propuneri specifice de acte 
legislative şi să stimuleze aspectele privind 
eficienţa produselor în ceea ce priveşte 
utilizarea resurselor în temeiul Directivei 
privind proiectarea ecologică;

Or.en

Amendamentul 250
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. invită Comisia să prezinte acte 
legislative specifice privind eficiența 
produselor în ceea ce privește utilizarea 
resurselor;·

21. invită Comisia să prezinte acte 
legislative specifice privind eficiența 
produselor în ceea ce privește utilizarea 
resurselor, din moment ce UE depinde din 
ce în ce mai mult de importurile de 
resurse naturale;·

Or.el
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Amendamentul 251
Angelika Niebler

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. invită Comisia să prezinte acte 
legislative specifice privind eficienţa
produselor în ceea ce priveşte utilizarea 
resurselor;

21. invită Comisia să întreprindă iniţiative
specifice în vederea îmbunătăţirii 
eficienţei produselor în ceea ce priveşte 
utilizarea resurselor;

Or.de

Amendamentul 252
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. recunoaşte că tendinţa constantă 
orientată către produse electronice şi 
electrocasnice mai mari şi cu o capacitate 
energetică sporită poate fi în detrimentul 
obiectivelor UE privind economisirea de 
energie şi consideră că Comisia ar trebui 
să introducă principiul progresivităţii în 
definiţia cerinţelor privind performanţa şi 
etichetarea energetică, adică să sporească 
rigurozitatea cerinţelor privind 
dimensiunile/funcţiile unui produs şi/sau 
să introducă cerinţe care să fixeze o limită 
maximă privind consumul de energie 
pentru fiecare produs în parte, indiferent 
de dimensiunea acestuia;

Or.en
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Amendamentul 253
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. observă, în acest context, că 
standardele tehnice uniforme reprezintă 
mijloace adecvate de realizare a 
introducerii pe piaţă a produselor, 
pompelor şi motoarelor etc., care sunt 
eficiente din punct de vedere energetic;

Or.de

Amendamentul 254
Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită Comisiei să evalueze 
posibilitatea extinderii domeniului de 
aplicare a Directivei privind clădirile 
pentru a include clădirile mari, incluzând 
cerinţele privind proiectarea ecologică a 
produselor, îndeosebi a motoarelor 
electrice industriale, folosite în clădirile
mari;

eliminat

Or.de

Amendamentul 255
Angelika Niebler

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită Comisiei să evalueze 
posibilitatea extinderii domeniului de 
aplicare a Directivei privind clădirile 
pentru a include clădirile mari, incluzând 
cerinţele privind proiectarea ecologică a 
produselor, îndeosebi a motoarelor 
electrice industriale, folosite în clădirile 
mari;

eliminat

Or.de

Amendamentul 256
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită Comisiei să evalueze 
posibilitatea extinderii domeniului de 
aplicare a Directivei privind clădirile 
pentru a include clădirile mari, incluzând 
cerinţele privind proiectarea ecologică a 
produselor, îndeosebi a motoarelor 
electrice industriale, folosite în clădirile 
mari;

eliminat

Or.de

Amendamentul 257
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită Comisiei să evalueze 
posibilitatea extinderii domeniului de 

eliminat
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aplicare a Directivei privind clădirile 
pentru a include clădirile mari, incluzând 
cerințele privind proiectarea ecologică a 
produselor, îndeosebi a motoarelor 
electrice industriale, folosite în clădirile 
mari;

Or.en

Amendamentul 258
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită Comisiei să evalueze 
posibilitatea extinderii domeniului de 
aplicare a Directivei privind clădirile 
pentru a include clădirile mari, incluzând 
cerinţele privind proiectarea ecologică a 
produselor, îndeosebi a motoarelor 
electrice industriale, folosite în clădirile 
mari;

22. solicită Comisiei să delimiteze în mod 
clar domeniul de aplicare al Directivei 
privind proiectarea energetică de cel al 
Directivei privind clădirile;

Or.de

Amendamentul 259
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită Comisiei să evalueze 
posibilitatea extinderii domeniului de 
aplicare a Directivei privind clădirile 
pentru a include clădirile mari, incluzând 
cerințele privind proiectarea ecologică a 
produselor, îndeosebi a motoarelor 
electrice industriale, folosite în clădirile 

22. solicită Comisiei să evalueze 
posibilitatea extinderii domeniului de 
aplicare a Directivei privind clădirile 
pentru a include clădirile mari, incluzând 
cerințele privind proiectarea ecologică a 
produselor, îndeosebi a motoarelor 
electrice industriale şi a schimbătoarelor 
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mari; de căldură, folosite în clădirile mari;

Or.en

Amendamentul 260
Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. invită Comisia să evalueze legislaţia şi
să se asigure că aceasta vizează produse, 
sisteme şi consumul lor de energie şi 
consideră necesară creşterea gradului de 
sensibilizare a cetăţenilor UE în ceea ce 
priveşte eficienţa energetică şi de utilizare 
a resurselor pe care o pot oferi produsele 
de consum şi produsele cu impact 
energetic; consideră că, la evaluarea 
consumului de energie, aplicaţiile trebuie 
analizate în ansamblu, şi nu doar ca 
produse cu componentă unică;

23. invită Comisia să asigure creşterea 
gradului de sensibilizare a cetăţenilor UE 
în ceea ce priveşte eficienţa energetică pe 
care o pot oferi produsele de consum şi 
produsele cu impact energetic;

Or.de

Amendamentul 261
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. invită Comisia să evalueze legislaţia şi
să se asigure că aceasta vizează produse, 
sisteme şi consumul lor de energie şi 
consideră necesară creşterea gradului de 
sensibilizare a cetăţenilor UE în ceea ce 
priveşte eficienţa energetică şi de utilizare 

23. invită Comisia să asigure creşterea 
gradului de sensibilizare a cetăţenilor UE 
în ceea ce priveşte eficienţa energetică pe 
care o pot oferi produsele de consum şi 
produsele cu impact energetic;
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a resurselor pe care o pot oferi produsele 
de consum şi produsele cu impact 
energetic; consideră că, la evaluarea 
consumului de energie, aplicaţiile trebuie 
analizate în ansamblu, şi nu doar ca 
produse cu componentă unică;

Or.de

Amendamentul 262
Angelika Niebler

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. invită Comisia să evalueze legislaţia şi 
să se asigure că aceasta vizează produse, 
sisteme şi consumul lor de energie şi 
consideră necesară creşterea gradului de 
sensibilizare a cetăţenilor UE în ceea ce 
priveşte eficienţa energetică şi de utilizare 
a resurselor pe care o pot oferi produsele 
de consum şi produsele cu impact 
energetic; consideră că, la evaluarea 
consumului de energie, aplicaţiile trebuie 
analizate în ansamblu, şi nu doar ca 
produse cu componentă unică;

23. consideră necesară creşterea gradului 
de sensibilizare a cetăţenilor UE în ceea ce 
priveşte eficienţa energetică pe care o pot 
oferi produsele de consum şi produsele cu 
impact energetic;

Or.de

Amendamentul 263
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. invită Comisia să evalueze legislația și 
să se asigure că aceasta vizează produse,

23. invită Comisia să evalueze legislația și 
să se asigure că aceasta nu vizează numai 
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sisteme și consumul lor de energie și 
consideră necesară creșterea gradului de 
sensibilizare a cetățenilor UE în ceea ce 
privește eficiența energetică și a de 
utilizare a resurselor pe care o pot oferi 
produsele de consum și produsele cu 
impact energetic; consideră că, la 
evaluarea consumului de energie, 
aplicațiile trebuie analizate în ansamblu, 
și nu doar ca produse cu componentă 
unică;

produse, ci şi sisteme și consumul lor de 
energie și consideră necesară creșterea 
gradului de sensibilizare a cetățenilor UE 
în ceea ce privește eficiența energetică și a 
de utilizare a resurselor pe care o pot oferi 
produsele de consum și produsele cu 
impact energetic;

Or.en

Amendamentul 264
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. invită Comisia să evalueze legislația și 
să se asigure că aceasta vizează produse, 
sisteme și consumul lor de energie și 
consideră necesară creșterea gradului de 
sensibilizare a cetățenilor UE în ceea ce 
privește eficiența energetică și a de 
utilizare a resurselor pe care o pot oferi 
produsele de consum și produsele cu 
impact energetic; consideră că, la evaluarea 
consumului de energie, aplicațiile trebuie 
analizate în ansamblu, și nu doar ca 
produse cu componentă unică;

23. invită Comisia să evalueze legislația și 
să se asigure că aceasta vizează produse, 
sisteme și consumul lor de energie și 
consideră necesară creșterea gradului de 
sensibilizare a cetățenilor UE în ceea ce 
privește eficiența energetică și a de 
utilizare a resurselor pe care o pot oferi 
produsele de consum și produsele cu 
impact energetic; constată că educarea 
specialiştilor în vânzări cu privire la 
comunicarea beneficiilor aduse de 
economisirea energiei reprezintă un 
factor-cheie în vederea sporirii cu succes 
a gradului de sensibilizare a cetăţenilor 
UE; consideră că, la evaluarea consumului 
de energie, aplicațiile trebuie analizate în 
ansamblu, și nu doar ca produse cu 
componentă unică;

Or.en
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Amendamentul 265

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. invită Comisia să evalueze legislația și 
să se asigure că aceasta vizează produse, 
sisteme și consumul lor de energie și 
consideră necesară creșterea gradului de 
sensibilizare a cetățenilor UE în ceea ce 
privește eficiența energetică și a de 
utilizare a resurselor pe care o pot oferi 
produsele de consum și produsele cu 
impact energetic; consideră că, la evaluarea 
consumului de energie, aplicațiile trebuie 
analizate în ansamblu, și nu doar ca 
produse cu componentă unică;

23. invită Comisia să evalueze legislația și 
să se asigure că aceasta vizează produse, 
sisteme și consumul lor de energie și 
consideră necesară creșterea gradului de 
sensibilizare a cetățenilor UE în ceea ce 
privește eficiența energetică și a de 
utilizare a resurselor pe care o pot oferi 
produsele de consum și produsele cu 
impact energetic; consideră că, la evaluarea 
consumului de energie, produsele şi 
componentele unice trebuie evaluate şi 
eventual reglementate ca parte a unei 
abordări a sistemului;

Or.en

Amendamentul 266
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. invită Comisia să evalueze legislația și 
să se asigure că aceasta vizează produse, 
sisteme și consumul lor de energie și 
consideră necesară creșterea gradului de 
sensibilizare a cetățenilor UE în ceea ce 
privește eficiența energetică și a de 
utilizare a resurselor pe care o pot oferi 
produsele de consum și produsele cu 
impact energetic; consideră că, la evaluarea 
consumului de energie, aplicațiile trebuie 
analizate în ansamblu, și nu doar ca 

23. invită Comisia să evalueze legislația și 
să se asigure că aceasta vizează produse, 
sisteme și consumul lor de energie și 
consideră necesară creșterea gradului de 
sensibilizare a cetățenilor UE în ceea ce 
privește eficiența energetică și a de 
utilizare a resurselor pe care o pot oferi 
produsele de consum și produsele cu 
impact energetic; consideră că, la evaluarea 
consumului de energie, aplicațiile trebuie 
analizate în ansamblul întregului ciclu de 
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produse cu componentă unică; viaţă a unui produs sau al unui sistem, și 
nu doar ca produse cu componentă unică;

Or.en

Amendamentul 267
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. recunoaşte nevoia de a susţine 
parteneriatele dintre sectorul TIC şi 
sectoarele principale care emit gaze cu
efect de seră în vederea îmbunătăţirii 
eficienţei energetice şi în materia 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenite de la aceste sectoare; 

Or.en

Amendamentul 268
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. salută activitatea grupului de lucru 
privind sistemele de contorizare inteligente 
și solicită Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări înainte de sfârșitul anului 
2011 pentru a garanta că:

24. consideră că, în general, sistemele de 
contorizare inteligente şi proiectele 
privind energia necesită campanii de 
sensibilizare pentru a oferi explicaţii 
cetăţenilor cu privire la beneficiile 
acestora; subliniază faptul că informarea 
societăţii cu privire la beneficiile 
sistemelor de contorizare inteligente este 
esenţială pentru ca acestea să aibă 
succes; reaminteşte faptul că raportul din 
proprie iniţiativă al Parlamentului 



PE450.652v01-00 32/115 AM\833862RO.doc

RO

„privind o nouă agendă digitală pentru 
Europa: 2015.eu” stabileşte ca obiectiv 
politic dotarea, până în 2015, a 50 % din 
locuinţele din Europa cu contoare 
inteligente. Salută activitatea grupului de 
lucru privind sistemele de contorizare 
inteligente și solicită Comisiei să prezinte o 
serie de recomandări înainte de sfârșitul 
anului 2011 pentru a garanta că:

Or.en

Amendamentul 269
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. salută activitatea grupului de lucru 
privind sistemele de contorizare inteligente 
și solicită Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări înainte de sfârșitul anului 
2011 pentru a garanta că:

24. salută activitatea grupului de lucru 
privind sistemele de contorizare inteligente 
însă subliniază faptul că extinderea 
sistemelor de contorizare inteligente nu 
poate fi susţinută decât în momentul în 
care, pe baza unui rezultat pozitiv obţinut 
în urma unei analize detaliate a 
raportului cost-beneficii, efectele 
sistemelor de contorizare inteligente sunt 
pozitive pentru consumatori, utilizatorii 
cu venituri reduse sunt protejaţi, iar 
confidenţialitatea este asigurată. În cazul 
în care sunt îndeplinite aceste condiţii, 
solicită Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări înainte de sfârșitul anului 
2011 pentru a garanta că:

Or.en

Amendamentul 270
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Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. salută activitatea grupului de lucru 
privind sistemele de contorizare inteligente 
și solicită Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări înainte de sfârșitul anului 
2011 pentru a garanta că:

24. salută activitatea grupului de lucru 
privind sistemele de contorizare inteligente 
şi solicită Comisiei să prezinte o
propunere legislativă până la jumătatea 
anului 2011 pentru a garanta:

Or.en

Amendamentul 271
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. salută activitatea grupului de lucru 
privind sistemele de contorizare inteligente 
și solicită Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări înainte de sfârșitul anului 
2011 pentru a garanta că:

24. salută activitatea grupului de lucru 
privind sistemele de contorizare inteligente 
și solicită Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări înainte de jumătatea anului 
2011 pentru a garanta că:

Or.en

Amendamentul 272

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – prima liniuţă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

contorizarea inteligentă este pusă în contorizarea inteligentă este pusă în 
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aplicare conform calendarului celui de-al 
treilea pachet privind piața internă a 
energiei,

aplicare conform calendarului celui de-al 
treilea pachet privind piaţa internă a 
energiei astfel încât, să se îndeplinească 
obiectivul celui de-al treilea pachet 
privind energia, şi anume, ca, până în 
2020, 80 % dintre clădiri să fie dotate cu 
contoare inteligente; solicită ca IMM-
urile şi industria şi alţi consumatori de 
energie la scară mijlocie sau largă să fie 
dotaţi cu contoare inteligente până în 
2014 cel târziu,

Or.en

Amendamentul 273
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – prima liniuţă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

·contorizarea inteligentă este pusă în 
aplicare conform calendarului celui de-al 
treilea pachet privind piaţa internă a 
energiei,

·instalarea sistemelor de contorizare 
inteligente este pusă în aplicare conform 
calendarului celui de-al treilea pachet 
privind piaţa internă a energiei, creând un 
echilibru între consumul de energie 
electrică şi reducând necesitatea instituirii 
unei rezerve,

Or.el

Amendamentul 274
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – a doua liniuţă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

·până la sfârşitul anului 2011, statele 
membre ajung la un compromis privind 

·se continuă lucrările referitoare la 
mandatul de standardizare iniţiat de 
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funcţiile comune ale sistemelor de 
contorizare inteligente,

Comisie privind funcţiile comune ale 
sistemelor de contorizare inteligente; în 
plus, statelor membre ar trebui să li se 
confere o suficientă marjă de apreciere în 
vederea stabilirii propriilor cerinţe 
referitoare la aceste funcţii,

Or.de

Amendamentul 275
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – a doua liniuţă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

·până la sfârșitul anului 2011, statele 
membre ajung la un compromis privind 
funcțiile comune ale sistemelor de 
contorizare inteligente,

·până la sfârșitul anului 2011, statele 
membre ajung la un compromis privind 
funcțiile comune ale sistemelor de 
contorizare inteligente, punând accent pe 
posibilitatea de a informa consumatorii cu 
privire la consumul de energie, fie prin 
intermediul indicatorului sistemului de 
contorizare inteligent, fie prin intermediul 
internetului,·

Or.el

Amendamentul 276
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – a doua liniuţă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

până la sfârșitul anului 2011, statele 
membre ajung la un compromis privind 
funcțiile comune ale sistemelor de 
contorizare inteligente,

până la sfârșitul anului 2011, statele 
membre ajung la un compromis privind 
funcțiile comune ale sistemelor de 
contorizare inteligente şi ale sistemelor în 
vederea comunicării acestora,
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Or.en

Amendamentul 277

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – a doua liniuţă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

până la sfârșitul anului 2011, statele 
membre ajung la un compromis privind 
funcțiile comune ale sistemelor de 
contorizare inteligente,

până la sfârșitul anului 2011, statele 
membre ajung la un compromis privind 
funcțiile minime comune ale sistemelor de 
contorizare inteligente,

Or.en

Amendamentul 278

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – a treia liniuţă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Comisia și statele membre stabilesc un 
obiectiv concret privind numărul de 
locuințe prevăzute cu sisteme de 
contorizare inteligente până în 2020;

eliminat

Or.en



AM\833862RO.doc 37/115 PE450.652v01-00

RO

Amendamentul 279
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – a treia liniuţă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Comisia şi statele membre stabilesc un 
obiectiv concret privind numărul de 
locuinţe prevăzute cu sisteme de 
contorizare inteligente până în 2020;

eliminat

Or.de

Amendamentul 280
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – a treia liniuţă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Comisia și statele membre stabilesc un 
obiectiv concret privind numărul de 
locuințe prevăzute cu sisteme de 
contorizare inteligente până în 2020,·

Comisia și statele membre stabilesc un 
obiectiv concret privind numărul de 
locuințe prevăzute cu sisteme de 
contorizare inteligente până în 2020; 
reiterează obiectivul care a fost instituit în 
contextul calendarului celui de-al treilea 
pachet de măsuri privind piaţa internă a 
energiei, care prevede ca 80 % dintre 
gospodării să fie dotate cu sisteme de 
contorizare inteligente până în 2020, şi 
obiectivul intermediar ca 50 % dintre 
gospodării să dispună de sisteme de 
contorizare inteligente până în 2015, care 
a fost aprobat în contextul stabilirii unei 
noi agende digitale pentru Europa,·

Or.el
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Amendamentul 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – a treia liniuţă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Comisia și statele membre stabilesc un 
obiectiv concret privind numărul de 
locuințe prevăzute cu sisteme de 
contorizare inteligente până în 2020;

Comisia şi statele membre stabilesc 
obiective concrete privind furnizarea, în 
conformitate cu calendarul celui de-al 
treilea pachet privind piaţa internă a 
energiei, a unor beneficii ale sistemelor de 
contorizare inteligente pentru consumatori 
(precum reduceri ale consumului de 
energie, sprijin pentru consumatorii 
vulnerabili şi cei cu venituri reduse şi 
consiliere îmbunătăţită pentru clienţi); 
statele membre elaborează şi publică o 
strategie în vederea furnizării beneficiului 
potenţial al sistemelor de contorizare 
inteligente tuturor consumatorilor, 
inclusiv celor vulnerabili şi cu venituri 
reduse;

Or.en

Amendamentul 282

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – liniuţa 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

agregarea, în cadrul căreia sarcinile mai 
multor consumatori finali sunt îmbinate 
în vederea obţinerii unor rate mai scăzute 
decât cele pe care utilizatorii independenţi 
le-ar putea obţine, este permisă şi 
promovată pe toate pieţele naţionale şi 
transnaţionale ale energiei şi pe pieţele 
serviciilor auxiliare (echilibrare, rezervă, 
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…),

Or.en

Amendamentul 283
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – liniuţa 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

să promoveze mecanismele de sprijin 
necesare şi investiţiile în infrastructură în 
vederea adaptării răspândite a noilor 
tehnologii care sporesc eficienţa 
energetică,

Or.en

Amendamentul 284

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – liniuţa 3b (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

o obligativitate a operatorilor de sisteme 
de transport (TSO) şi a organismelor de 
reglementare de a aplica „tarife în reţea 
în funcţie de momentul consumului de 
energie electrică” cu scopul de a crea un 
stimulent financiar în vederea reducerii 
consumului de energie şi de a gestiona 
cererea, 

Or.en



PE450.652v01-00 40/115 AM\833862RO.doc

RO

Amendamentul 285

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – liniuţa 3c (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

se pregăteşte o măsură de aplicare a 
proiectării ecologice privind sistemele de 
contorizare inteligente, în vederea 
garantării faptului că aceste produse sunt 
eficiente din punct de vedere energetic şi 
că nu sporesc consumul de energie din 
locuinţe,

Or.en

Amendamentul 286

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 – liniuţa 3d (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

studiul pregătitor aflat în curs de 
desfăşurare privind modurile standby în 
reţea (care are loc în temeiul Directivei 
privind proiectarea ecologică) abordează 
sistemele de contorizare inteligente, în 
vederea unei eventuale reglementări 
viitoare;

Or.en



AM\833862RO.doc 41/115 PE450.652v01-00

RO

Amendamentul 287
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie
Punctul 25 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. invită Comisia să includă Planul SET 
privind dezvoltarea şi promovarea 
tehnologiei şi produselor care favorizează
eficienţa energetică şi de utilizare a 
resurselor;

25. invită Comisia să includă Planul SET 
privind evoluţia şi promovarea 
tehnologiilor industriale cu consum redus 
de energie şi a materialelor de construcţii 
cu consum de energie mai redus utilizate 
în industria construcţiilor şi în industria 
mecanică şi a produselor a căror utilizare 
favorizează eficienţa energetică primară şi 
de utilizare a resurselor;

Or.pl

Amendamentul 288
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. subliniază faptul că Europa ar trebui 
să se afle într-o etapă foarte avansată cu 
privire la dezvoltarea energiei din punctul 
de vedere al tehnologiilor internetului şi 
al aplicaţiilor TIC cu emisii reduse de 
carbon; consideră că o promovare sporită 
a inovării trebuie să fie însoţită 
întotdeauna de o simplificare a birocraţiei 
în favoarea solicitanţilor;solicită Comisiei 
să elimine birocraţia prin reproiectarea 
proceselor din cadrul programului-cadru; 

Or.en
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Amendamentul 289
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. solicită Comisiei ca, în parteneriat cu 
autorităţile de reglementare e energiei 
europene, să accelereze introducerea unor 
variaţii considerabile ale preţului la 
energia electrică (tarife diferenţiate) şi, în 
acelaşi timp, să doteze întreprinderile şi 
locuinţele cu sisteme de contorizare 
inteligente şi cu alte tehnologii necesare 
pentru a putea răspunde stimulentelor 
legate de preţ şi pentru a contribui la 
reducerea consumului de energie;

Or.en

Amendamentul 290
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. invită Comisia şi statele membre să 
propună măsuri de stimulare a 
tehnologiilor inovatoare deosebit de 
avansate în vederea promovării eficienţei 
energetice.  Acestea includ programele de 
stimulare a introducerii pe piaţă, axele 
prioritare C&D sau promovarea unui 
volum mic de producţie în scopul 
demonstrării noilor tehnologii,

Or.de



AM\833862RO.doc 43/115 PE450.652v01-00

RO

Amendamentul 291
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. subliniază faptul că reducerea 
excesivă a lanţurilor lungi de conversie a 
unei anumite categorii de energie 
exploatată într-o altă categorie reprezintă 
o sursă majoră de economisire (de 
exemplu, este mai bine să se asigure 
încălzirea cu gaz decât să se producă 
energie electrică într-o centrală electrică 
de gazificare, pentru a utiliza ulterior 
energia electrică respectivă la încălzirea 
locuinţelor);

Or.pl

Amendamentul 292
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. abordează necesitatea punerii în 
aplicare a unor programe de formare, în 
special a celor care vizează formarea 
tehnicienilor intermediari;

Or.en

Amendamentul 293
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. solicită Comisiei să publice o carte albă 
ambițioasă privind transporturile, cu scopul 
de a dezvolta o politică europeană 
sustenabilă în domeniul transporturilor, 
care promovează introducerea noilor 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic și reduce dependența de 
combustibilii fosili, îndeosebi cea de 
petrol;

26. solicită Comisiei să publice o carte albă 
ambițioasă privind transporturile, cu scopul 
de a dezvolta o politică europeană 
sustenabilă în domeniul transporturilor, 
care promovează introducerea noilor 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic și electrificarea transportului, 
care va necesita trecerea la un sistem de 
producere a energiei electrice cu emisii 
reduse de carbon în vederea reducerii 
maxime a CO2;

Or.en

Amendamentul 294
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. solicită Comisiei să publice o carte albă 
ambițioasă privind transporturile, cu scopul 
de a dezvolta o politică europeană 
sustenabilă în domeniul transporturilor, 
care promovează introducerea noilor 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic și reduce dependența de 
combustibilii fosili, îndeosebi cea de 
petrol;

26. solicită Comisiei să publice o carte albă 
ambițioasă privind transporturile, cu scopul 
de a dezvolta o politică europeană 
sustenabilă în domeniul transporturilor, 
care promovează introducerea noilor 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic și reduce dependența de 
combustibilii fosili, îndeosebi cea de 
petrol, în cadrul tuturor sectoarelor, şi 
care promovează o sensibilizare sporită 
privind energia în infrastructură şi 
planificarea teritorială;

Or.en
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Amendamentul 295
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. solicită Comisiei să publice o carte albă 
ambițioasă privind transporturile, cu scopul 
de a dezvolta o politică europeană 
sustenabilă în domeniul transporturilor, 
care promovează introducerea noilor 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic și reduce dependența de 
combustibilii fosili, îndeosebi cea de 
petrol;

26. solicită Comisiei să publice o carte albă 
ambițioasă privind transporturile, cu scopul 
de a dezvolta o politică europeană 
sustenabilă în domeniul transporturilor, 
care promovează introducerea noilor 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic și reduce dependența de 
combustibilii fosili, îndeosebi cea de 
petrol; şi, în acest sens, promovează o 
sensibilizare sporită privind energia în 
infrastructură şi planificarea teritorială;

Or.en

Amendamentul 296
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. solicită Comisiei să publice o carte albă 
ambițioasă privind transporturile, cu scopul 
de a dezvolta o politică europeană 
sustenabilă în domeniul transporturilor, 
care promovează introducerea noilor 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic și reduce dependența de 
combustibilii fosili, îndeosebi cea de 
petrol;

26. solicită Comisiei să publice o carte albă 
ambițioasă privind transporturile, cu scopul 
de a dezvolta o politică europeană 
sustenabilă în domeniul transporturilor, 
care promovează introducerea noilor 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic și reduce dependența de 
combustibilii fosili, îndeosebi cea de 
petrol, şi, în acest sens, promovează o 
sensibilizare sporită privind energia în 
infrastructură şi planificarea teritorială;

Or.en
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Amendamentul 297

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. solicită Comisiei să publice o carte albă 
ambițioasă privind transporturile, cu scopul 
de a dezvolta o politică europeană 
sustenabilă în domeniul transporturilor, 
care promovează introducerea noilor 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic și reduce dependența de 
combustibilii fosili, îndeosebi cea de 
petrol;

26. solicită Comisiei să publice o carte albă 
ambițioasă privind transporturile, cu scopul 
de a dezvolta o politică europeană 
sustenabilă în domeniul transporturilor, 
care promovează introducerea noilor 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic, reduce dependența de 
combustibilii fosili, îndeosebi cea de 
petrol, şi este conformă obiectivului 
privind reducerea emisiilor de GES cu 80-
95 % până în 2050;

Or.en

Amendamentul 298
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. solicită Comisiei să realizeze un 
studiu, în colaborare cu industria 
europeană TIC, prin care să analizeze şi 
să facă recomandări cu privire la 
importanţa centrelor de date eficiente din 
punct de vedere energetic, acordând o 
atenţie specială valorii economice a 
acestora pentru guvernele naţionale, 
operatorii din marile centre instituţionale 
de date, întreprinderile private şi 
consumatori, care pot fi disponibili prin 
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utilizarea pe scară mai largă a noilor 
produse, servicii şi contoare eficiente din 
punct de vedere energetic. Astfel de 
analize şi de recomandări urmăresc 
abordarea a trei bariere identificate în 
urma unor studii anterioare, şi posibil 
depăşite; lipsa unor definiţii privind 
eficienţa, stimulente fracţionate şi 
aversiunea faţă de risc;

Or.en

Amendamentul 299
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. subliniază faptul că aplicarea 
tehnologiilor de informare şi comunicare 
în sectorul transportului rutier şi al 
interfeţelor acestuia cu alte mijloace de 
transport va aduce o contribuţie 
semnificativă în vederea îmbunătăţirii 
eficienţei energetice, a siguranţei şi a 
securităţii transportului rutier, şi solicită 
Comisiei şi statelor membre să asigure o 
aplicare coordonată şi eficientă a STI în 
cadrul întregii Uniuni;

Or.en

Amendamentul 300
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. subliniază importanţa logisticii în 
vederea raţionalizării transportului şi 
reducerii emisiilor de carbon; recunoaşte 
nevoia sporirii investiţiilor publice şi 
private în instrumente TIC în vederea 
dezvoltării unor infrastructuri energetice 
inteligente pentru transport şi, în special, 
în vederea realizării transportului 
electronic de marfă şi sistemelor de 
transport inteligente (STI);

Or.en

Amendamentul 301

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. subliniază nevoia sporirii eficienţei 
energetice în cadrul întregului sistem de 
transport prin intermediul unui transfer 
modal de la mijloace de transport care 
consumă o cantitate mare de energie, 
precum camioane şi automobile, la 
mijloace de transport care consumă o 
cantitate mult mai mică de energie, 
precum transportul feroviar, ciclismul sau 
mersul pe jos pentru pasageri sau 
transportul feroviar şi cu mijloace care 
protejează mediul al mărfurilor;

Or.en
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Amendamentul 302
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. solicită, până la sfârşitul anului 
2011, o revizuire în vederea evaluării 
progresului înregistrat cu privire la 
atingerea obiectivului UE privind 
standardele de emisii ale automobilelor 
destinate transportului de călători, şi a 
garantării unui orizont de planificare pe 
termen lung în cadrul sectorului 
automobilelor prin stabilirea unor 
obiective viitoare pentru perioada 2020-
2030;

Or.en

Amendamentul 303

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 26b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26b. recunoaşte faptul că o eficienţă 
sporită a consumului de combustibil al 
vehiculelor poate diminua considerabil 
consumul de combustibil; solicită 
Comisiei Europene să propună ca 
obiective viitoare limitele de 65g de emisii 
de CO2/km până în 2025 şi de 50g de 
emisii de CO2/km până în 2030 în cazul 
automobilelor destinate transportului de 
călători, obiective care ar oferi sectorului 
siguranţa necesară în materie de 
planificare pe termen lung; solicită 
Comisiei ca, pe lângă extinderea rapidă a 
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obiectivelor privind reducerea emisiilor de 
CO2, să prezinte o legislaţie în vederea 
retragerii de pe piaţă a modelelor de 
automobile cel mai puţin eficiente din 
punct de vedere energetic;

Or.en

Amendamentul 304
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 26b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26b. subliniază nevoia unei abordări 
europene şi a integrării vehiculelor 
electrice în cadrul unei reţele inteligente 
paneuropene care să fie în măsură să 
utilizeze energia produsă pe plan local din 
surse de energie regenerabilă;

Or.en

Amendamentul 305
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 26c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26c. solicită Comisiei şi statelor membre 
să investească în sisteme de transport 
inteligente (STI) care oferă servicii 
inovatoare cu privire la diferite moduri de 
transport şi la gestionarea traficului, 
reţele de transport mai coordonate şi mai 
„inteligente”;

Or.en
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Amendamentul 306
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluţie
Punctul 27 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. invită Comisia să promoveze 
dezvoltarea dispozitivelor inovatoare 
pentru a îmbunătăți eficiența energetică (de 
exemplu, spoilere pentru camioane) și să 
analizeze posibilitatea impunerii 
obligativității acestora în cazul în care se 
dovedesc avantajoase din punct de vedere 
al costurilor;

27. invită Comisia să propună un standard 
privind eficienţa energetică pentru aerul 
condiţionat mobil ca parte a abordării 
integrate în vederea reducerii emisiilor de 
CO2 ale vehiculelor uşoare şi să
promoveze dezvoltarea dispozitivelor 
inovatoare pentru a îmbunătăți eficiența 
energetică (de exemplu, spoilere pentru 
camioane) și să analizeze posibilitatea 
impunerii obligativității acestora în cazul în 
care se dovedesc avantajoase din punct de 
vedere al costurilor;

Or.en

Amendamentul 307
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie
Punctul 27 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. invită Comisia să promoveze 
dezvoltarea dispozitivelor inovatoare 
pentru a îmbunătăți eficiența energetică (de 
exemplu, spoilere pentru camioane) și să 
analizeze posibilitatea impunerii 
obligativității acestora în cazul în care se 
dovedesc avantajoase din punct de vedere 
al costurilor;

27.  invită Comisia să promoveze 
dezvoltarea de soluţii inovatoare pentru a 
reduce frecarea şi turbulenţele apărute în 
timpul conducerii unui autovehicul şi
pentru a îmbunătăți eficiența energetică a 
acestora (de exemplu, spoilere pentru 
camioane, o aerodinamică 
corespunzătoare a autovehiculelor) și să 
analizeze posibilitatea impunerii 
obligativității acestora în cazul în care se 
dovedesc avantajoase din punct de vedere 
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al costurilor;

Or.pl

Amendamentul 308
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 27 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. invită Comisia să promoveze 
dezvoltarea dispozitivelor inovatoare 
pentru a îmbunătăți eficiența energetică (de 
exemplu, spoilere pentru camioane) și să 
analizeze posibilitatea impunerii 
obligativității acestora în cazul în care se 
dovedesc avantajoase din punct de vedere 
al costurilor;

27. invită Comisia să promoveze 
dezvoltarea dispozitivelor inovatoare 
eficiente din punct de vedere al costurilor 
pentru a îmbunătăți eficiența energetică (de 
exemplu, spoilere pentru camioane) și, prin 
urmare, pentru a spori gradul de utilizare 
a acestora;

Or.en

Amendamentul 309
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 27 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. invită Comisia să promoveze 
dezvoltarea dispozitivelor inovatoare
pentru a îmbunătăți eficiența energetică (de 
exemplu, spoilere pentru camioane) și să 
analizeze posibilitatea impunerii 
obligativității acestora în cazul în care se 
dovedesc avantajoase din punct de vedere 
al costurilor;·

27. invită Comisia să promoveze 
dezvoltarea dispozitivelor inovatoare
pentru a îmbunătăți eficiența energetică (de 
exemplu, spoilere pentru camioane) și să 
analizeze posibilitatea impunerii 
obligativității acestora în cazul în care se 
dovedesc avantajoase din punct de vedere 
al costurilor;

Or.el
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(amendament lingvistic)

Amendamentul 310
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluţie
Punctul 27a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. constată faptul că, în timp ce SUA au 
adoptat recent o legislaţie care impune o 
reducere a consumului de combustibil în 
cazul maşinilor noi şi al camioanelor 
uşoare cu 5 % anual până în 2016, 
legislaţia UE impune o reducere anuală 
de sub 3 % până în 2015;

Or.en

Amendamentul 311
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. încurajează, în acest context, 
promovarea utilizării pneurilor eficiente 
din punct de vedere energetic și solicită 
Comisiei să stabilească cerințe minime 
privind eficiența energetică pentru 
vehiculele achiziționate de către autoritățile 
publice și pentru pneurile aferente acestora;

28. invită Comisia să stabilească cerinţe 
minime privind eficienţa energetică pentru 
toate mijloacele de transport, în special 
pentru vehiculele achiziţionate de către 
autorităţile publice şi pentru pneurile 
aferente acestora; solicită Comisiei să 
prezinte până la sfârşitul anului 2011 o 
strategie în vederea reducerii consumului 
de combustibil şi a emisiilor de CO2 ale 
vehiculelor utilitare grele, care, la 
momentul actual, sunt vizate într-o 
măsură redusă;

Or.en



PE450.652v01-00 54/115 AM\833862RO.doc

RO

Amendamentul 312
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. invită Comisia să examineze 
posibilitatea instituirii unui sistem de 
etichetare paneuropean unitar obligatoriu 
pentru autovehiculele de pasageri care să 
aibă un impact pozitiv în ceea ce priveşte 
reducerea distorsiunilor de pe piaţă, 
creşterea gradului de sensibilizare a 
cetăţenilor europeni şi promovarea 
inovaţiei tehnologice în vederea reducerii 
consumului energetic şi a emisiilor 
poluante ale autovehiculelor; invită 
Comisia să examineze posibilitatea 
extinderii sistemului de etichetare unitar 
propus şi la vehiculele electrice sau 
hibride;·

Or.el

Amendamentul 313
Ivo Belet

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. invită Comisia să garanteze condiții-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice, îndeosebi privind standardizarea 
programelor informatice dedicate 
infrastructurii și stațiilor de alimentare;

29. invită Comisia să garanteze, cel târziu 
până la jumătatea anului 2011, condiții-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice, îndeosebi privind standardizarea 
infrastructurilor şi a tehnologiilor de 
alimentare care vor garanta 
interoperabilitatea şi siguranţa 
infrastructurilor. În plus, invită Comisia 
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să stabilească cerinţe armonizate 
referitoare la aprobarea vehiculelor 
electrice, luând în considerare îndeosebi 
sănătatea şi siguranţa, atât a lucrătorilor, 
cât şi a utilizatorilor finali;

Or.en

Amendamentul 314
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. invită Comisia să garanteze condiţii-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice, îndeosebi privind standardizarea 
programelor informatice dedicate 
infrastructurii şi staţiilor de alimentare;

29. invită Comisia să garanteze condiţii-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice, îndeosebi privind standardizarea 
programelor informatice dedicate 
infrastructurii şi staţiilor de alimentare.  
consideră că vehiculele electrice pot juca 
un rol important în extinderea reţelelor 
inteligente, în integrarea surselor de 
energie regenerabilă care sunt 
dependente de vreme şi în gestionarea mai 
eficientă a sarcinilor impuse asupra 
reţelelor de transport;

Or.hu

Amendamentul 315
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. invită Comisia să garanteze condiții-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice, îndeosebi privind standardizarea 

29. invită Comisia să garanteze rapid 
condiții-cadru pentru dezvoltarea 
vehiculelor electrice, îndeosebi privind 
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programelor informatice dedicate 
infrastructurii și stațiilor de alimentare;

standardizarea programelor informatice 
dedicate infrastructurii și stațiilor de 
alimentare, dat fiind faptul că vehiculele 
electrice vor intra pe piaţă începând cu 
anul 2011; reiterează necesitatea punerii 
în aplicare, înainte de 2011, a 
infrastructurii de alimentare necesare;

Or.en

Amendamentul 316
Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. invită Comisia să garanteze condiții-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice, îndeosebi privind standardizarea 
programelor informatice dedicate 
infrastructurii și stațiilor de alimentare;

29. invită Comisia să garanteze condiții-
cadru pentru dezvoltarea rapidă a 
vehiculelor electrice, îndeosebi privind 
standardizarea programelor informatice 
dedicate infrastructurii și stațiilor de 
alimentare, precum şi să examineze 
potenţialul de reducere a emisiilor de 
carbon cu ajutorul vehiculelor pe bază de 
gaz şi de biogaz;

Or.fr

Amendamentul 317
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. invită Comisia să garanteze condiții-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice, îndeosebi privind standardizarea 
programelor informatice dedicate 

29. invită Comisia să garanteze condiții-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice, îndeosebi privind standardizarea 
programelor informatice dedicate 
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infrastructurii și stațiilor de alimentare,· infrastructurii, stațiilor de alimentare şi 
posibilitatea de utilizare a bateriilor 
pentru stocarea de energie în vederea 
stabilirii unui echilibru în cadrul reţelei 
energetice;·

Or.el

Amendamentul 318
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. invită Comisia să garanteze condiții-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice, îndeosebi privind standardizarea 
programelor informatice dedicate 
infrastructurii și stațiilor de alimentare;

29. invită Comisia să garanteze condiții-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice, îndeosebi privind standardizarea 
programelor informatice dedicate 
infrastructurii și stațiilor de alimentare, 
abordând îndeosebi raportul dintre 
capacitate şi greutate în cazul maşinilor şi 
al camioanelor;

Or.en

Amendamentul 319
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. invită Comisia să garanteze condiții-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice, îndeosebi privind standardizarea 
programelor informatice dedicate 
infrastructurii și stațiilor de alimentare;

29. invită Comisia să garanteze condiții-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice şi a vehiculelor care utilizează 
celule cu combustibil şi biocombustibili, 
îndeosebi privind standardizarea 
programelor informatice dedicate 
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infrastructurii și stațiilor de alimentare;

Or.en

Amendamentul 320
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. invită Comisia să garanteze condiții-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice, îndeosebi privind standardizarea 
programelor informatice dedicate 
infrastructurii și stațiilor de alimentare;

29. invită Comisia să garanteze condiții-
cadru pentru dezvoltarea vehiculelor care 
utilizează surse de energie curate şi 
durabile, îndeosebi dezvoltarea
infrastructurii, precum staţiile de 
alimentare;

Or.en

Amendamentul 321
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. reiterează necesitatea de a promova 
soluțiile de transport intermodal, precum și 
dezvoltarea sistemelor de transport 
inteligente pentru a realiza economii de 
energie în sectorul transporturilor (inclusiv 
a taxelor de decongestionare, a 
tehnologiilor informației în domeniul 
gestionării traficului, a infrastructurii 
feroviare etc.);

30. reiterează necesitatea de a promova 
soluțiile de transport intermodal, precum și 
dezvoltarea sistemelor de transport 
inteligente pentru a realiza economii de 
energie în sectorul transporturilor (inclusiv 
a tehnologiilor informației în domeniul 
gestionării traficului, a infrastructurii 
feroviare etc.);

Or.en
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Amendamentul 322
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. reiterează necesitatea de a promova 
soluțiile de transport intermodal, precum și 
dezvoltarea sistemelor de transport 
inteligente pentru a realiza economii de 
energie în sectorul transporturilor (inclusiv 
a taxelor de decongestionare, a 
tehnologiilor informației în domeniul 
gestionării traficului, a infrastructurii 
feroviare etc.);

30. reiterează necesitatea de a promova 
soluțiile de transport intermodal şi de 
schimbări structurale, precum și 
dezvoltarea sistemelor de transport 
inteligente pentru a realiza economii de 
energie în sectorul transporturilor (inclusiv 
a taxelor de decongestionare, a 
tehnologiilor informației în domeniul 
gestionării traficului, a infrastructurii 
feroviare etc.);

Or.en

Amendamentul 323
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Propunere de rezoluţie
Punctul 30a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a. ia act de faptul că informarea 
consumatorilor şi publicitatea joacă un 
rol important în vederea orientării 
consumatorilor către alegerea unor 
produse mai eficiente şi către obiceiuri 
privind conducerea autovehiculelor mai 
eficiente; solicită un sistem de clasificare 
clar, pe diferite categorii, a consumului de 
carburant şi a emisiilor de CO2 ale 
autoturismelor noi precum şi dotarea 
obligatorie a autoturismelor cu contoare 
care să indice consumul de carburant;

Or.en
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Amendamentul 324
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. solicită statelor membre să elimine 
regimurile fiscale care stimulează 
achizițiile de autovehicule ineficiente din 
punct de vedere al combustibilului utilizat1;

31. solicită statelor membre să elimine 
regimurile fiscale care stimulează 
achizițiile de autovehicule ineficiente din 
punct de vedere al combustibilului utilizat2

şi să le înlocuiască cu regimuri fiscale 
care stimulează achiziţionarea de 
autovehicule eficiente din punct de vedere 
al combustibilului utilizat;

Or.en

Amendamentul 325
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 31a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31a. recunoaşte că introducerea 
semiremorcilor modulare reprezintă o 
soluţie durabilă care contribuie la 
sporirea nivelului de eficienţă energetică 
în cadrul sectorului transportului rutier; 
în plus, recunoaşte că setul de norme 
divergente cu care se confruntă 
semiremorcile modulare atunci când se 
deplasează dincolo de graniţele statului 
sunt în detrimentul utilizării sporite a 
acestei metode de transport rutier; solicită 

                                               
1 Documentul de lucru privind fiscalitatea nr.22 (2010): Impozitarea autovehiculelor de serviciu. Subvenții, 
bunăstare și economie.
2 Documentul de lucru privind fiscalitatea nr.22 (2010): Impozitarea autovehiculelor de serviciu. Subvenții, 
bunăstare și economie.
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Comisiei să investigheze care dintre 
diferenţele privind aceste norme pot fi 
depăşite cu uşurinţă şi cum se poate 
asigura un nivel crescut de utilizare a 
semiremorcilor modulare în cadrul 
transportului transfrontalier;

Or.en

Amendamentul 326
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 31a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31a. consideră semnalele tarifare ca fiind 
esenţiale în vederea sporirii eficienţei 
energetice. Impozitarea energiei şi a 
emisiilor de carbon ar trebui să facă parte 
din planul de acţiune privind eficienţa 
energetică revizuit, deoarece utilizarea 
unor instrumente economice reprezintă 
cel mai eficient mijloc din punct de vedere 
al costurilor de promovare a economisirii 
de energie. În vederea atingerii 
potenţialului maxim al sistemelor de 
contorizare inteligente este nevoie de o 
flexibilitate sporită cu privire la tarife, 
cum ar fi în funcţie de momentul 
utilizării, pentru consumatorii finali;

Or.en

Amendamentul 327
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 31a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31a. consideră semnalele tarifare ca fiind 
esenţiale în vederea sporirii eficienţei 
energetice. Impozitarea energiei şi a 
emisiilor de carbon şi revizuirea directivei 
privind impozitarea energiei ar trebui să 
facă parte din planul de acţiune privind 
eficienţa energetică revizuit, deoarece 
utilizarea unor instrumente economice 
reprezintă cel mai eficient mijloc din 
punct de vedere al costurilor de 
promovare a economisirii de energie. În 
vederea atingerii potenţialului maxim al 
sistemelor de contorizare inteligente este 
nevoie de o flexibilitate sporită cu privire 
la tarife, cum ar fi în funcţie de momentul 
utilizării, pentru consumatorii finali;

Or.en

Amendamentul 328
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 31a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31a. solicită Comisiei să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei în 
vederea includerii aspectului cu privire la 
emisiile de CO2 coroborat cu consumul 
de energie în vederea creării unor resurse 
suplimentare care să vizeze, printre altele, 
obiectivele UE privind schimbările 
climatice şi, îndeosebi, promovarea 
eficienţei energetice;

Or.en
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Amendamentul 329
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Propunere de rezoluţie
Punctul 31a (nou) (după titlul 6) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31a. reaminteşte Comisiei şi statelor 
membre de trias energetica, conform 
căreia, înainte de aprobarea oricăror 
investiţii în aprovizionarea suplimentară 
de energie, ar trebui redusă cererea de 
energie;

Or.en

Amendamentul 330
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. invită Comisia să depună propuneri 
referitoare la modalitatea de instituire a 
unui cadru al UE privind instrumentele 
financiare de tip revolving în vederea 
sprijinirii măsurilor complementare privind 
eficiența energetică, care să sprijine 
schemele și canalele de distribuție 
naționale de succes existente (de exemplu, 
prin partajarea riscurilor) și care să 
încurajeze crearea de scheme de eficiență 
energetică și îmbunătățirea lor în statele 
membre;

32. invită Comisia să prezinte un raport 
privind nevoia acordării de sprijin 
financiar pe viitor în vederea sporirii 
eficienţei energetice în cadrul 
ansamblului de clădiri existente şi care să 
evalueze instrumentele financiare actuale.  
Dacă se va dovedi necesar, Comisia ar 
putea prezenta propuneri referitoare la 
modalitatea de instituire a unui cadru al UE 
privind instrumentele financiare de tip 
revolving în vederea sprijinirii măsurilor 
complementare privind eficiența 
energetică, care să sprijine schemele și 
canalele de distribuție naționale de succes 
existente (de exemplu, prin partajarea 
riscurilor) și care să încurajeze crearea de 
scheme de eficiență energetică și 
îmbunătățirea lor în statele membre;

Or.en



PE450.652v01-00 64/115 AM\833862RO.doc

RO

Amendamentul 331

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. invită Comisia să depună propuneri 
referitoare la modalitatea de instituire a 
unui cadru al UE privind instrumentele 
financiare de tip revolving în vederea 
sprijinirii măsurilor complementare 
privind eficiența energetică, care să 
sprijine schemele și canalele de distribuție 
naționale de succes existente (de exemplu, 
prin partajarea riscurilor) și care să 
încurajeze crearea de scheme de eficiență 
energetică și îmbunătățirea lor în statele 
membre;

32. invită Comisia să depună propuneri 
referitoare la modalitatea de instituire a 
unui cadru al UE privind instrumentele 
financiare de tip revolving în vederea 
sprijinirii şi garantării schemelor și 
canalelor de distribuție naționale (de 
exemplu, prin partajarea riscurilor) și care 
să completeze crearea de scheme de 
eficiență energetică și îmbunătățirea lor în 
statele membre;

Or.en

Amendamentul 332
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. invită Comisia să depună propuneri 
referitoare la modalitatea de instituire a 
unui cadru al UE privind instrumentele 
financiare de tip revolving în vederea 
sprijinirii măsurilor complementare privind 
eficiența energetică, care să sprijine 
schemele și canalele de distribuție 
naționale de succes existente (de exemplu, 
prin partajarea riscurilor) și care să 

32. invită Comisia să depună propuneri 
referitoare la modalitatea de instituire a 
unui cadru al UE privind instrumentele 
financiare de tip revolving, măsuri fiscale 
şi de contabilitate şi norme adecvate în 
vederea sprijinirii măsurilor 
complementare privind eficiența 
energetică, care să sprijine schemele și 
canalele de distribuție naționale de succes 
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încurajeze crearea de scheme de eficiență 
energetică și îmbunătățirea lor în statele 
membre;

existente (de exemplu, prin partajarea 
riscurilor, precum modelele SSE) și care să 
încurajeze crearea de scheme de eficiență 
energetică și îmbunătățirea lor în statele 
membre;

Or.en

Amendamentul 333
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. invită Comisia să depună propuneri 
referitoare la modalitatea de instituire a 
unui cadru al UE privind instrumentele 
financiare de tip revolving în vederea 
sprijinirii măsurilor complementare 
privind eficiența energetică, care să 
sprijine schemele și canalele de distribuție 
naționale de succes existente (de exemplu, 
prin partajarea riscurilor) și care să 
încurajeze crearea de scheme de eficiență 
energetică și îmbunătățirea lor în statele 
membre;

32. invită Comisia să depună propuneri 
referitoare la modalitatea de instituire a 
unui cadru al UE privind instrumentele 
financiare de tip revolving în vederea 
sprijinirii măsurilor privind eficiența 
energetică, în cadrul schemelor și 
canalelor de distribuție naționale (de 
exemplu, prin partajarea riscurilor) și care 
să încurajeze crearea de scheme de 
eficiență energetică și îmbunătățirea lor în 
statele membre;

Or.en

Amendamentul 334
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 32a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32a solicită Comisiei, în acest context, să 
prezinte o propunere de armonizare a 
măsurilor de sprijin a energiilor 
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regenerabile la nivelul UE pentru a 
promova dezvoltarea eficientă a energiilor 
regenerabile. Dezvoltarea energiilor 
regenerabile trebuie să aibă loc în 
principal în regiunile cu cea mai mare 
probabilitate de existenţă a resurselor 
naturale pentru tehnologiile în cauză şi 
care pot fi utilizate într-un mod cât mai 
eficient posibil;

Or.de

Amendamentul 335
Theodoros Skylakakis, Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 32a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32a. solicită Comisiei şi statelor membre 
să continue să promoveze adoptarea 
instrumentelor financiare în vederea 
adoptării de măsuri şi programe privind 
eficienţa energetică, care sunt mai 
accesibile şi adaptate pentru sectorul 
imobiliar individual privat, şi în special, 
pentru proprietari de locuinţe şi de 
terenuri cu portofolii mici şi medii;

Or.en

Amendamentul 336
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluţie
Punctul 32a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32a. solicită Comisiei şi statelor membre 
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să continue să promoveze adoptarea 
instrumentelor financiare şi programelor 
care sunt mai accesibile şi adaptate 
pentru sectorul imobiliar individual 
privat, şi în special, pentru proprietari de 
locuinţe şi de terenuri cu portofolii mici şi 
medii;

Or.en

Amendamentul 337
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 32b (nou) 

Propunere de rezoluţie Amendamentul

32b. solicită Comisiei să prezinte un 
raport anual care să menţioneze dacă şi 
modul în care s-au instituit stimulente 
(fiscale şi pe bază de subvenţii) 
corespunzătoare la nivel naţional, de 
exemplu în domeniul privat şi în cazul 
IMM-urilor, amortizări în valoare de 
până la 10 000 € ale echipamentelor 
industriale de dimensiuni reduse, în 
domeniul industrial amortizări progresive 
de până la 50 % în primul an sau crearea 
de stimulente investiţionale 
corespunzătoare şi de subvenţii pentru 
cercetare cu scopul de a promova măsuri 
privind eficienţa energetică;

Or.de

Amendamentul 338
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 32c (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32c. solicită Comisiei să instituie un cadru 
legislativ prin intermediul căruia 
veniturile obţinute din licitaţiile 
certificatelor de emisii de CO2 să fie 
utilizate pentru a finanţa măsuri privind 
clima şi eficienţa energetică a 
întreprinderilor acoperite de sistemul ETS 
în cauză;

Or.de

Amendamentul 339
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 33 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. consideră că acest cadru ar trebui să 
țină cont de experiența instrumentelor de 
tip revolving existente, oferite de 
intermediarii financiari publici, să implice 
fondurile UE existente și să fie conceput 
astfel încât să atragă alte fonduri, publice 
sau private, pentru a crea cel mai puternic 
efect de levier posibil și pentru a sprijini 
programe financiare destinate unui 
număr mare de beneficiari finali;

33. consideră că acest cadru ar trebui să 
țină cont de experiența instrumentelor de 
tip revolving existente, oferite de 
intermediarii financiari publici, să implice 
fondurile UE existente și să fie conceput 
astfel încât să atragă alte fonduri, publice 
sau private, pentru a crea cel mai puternic 
efect de levier posibil; consideră că 
Comisia Europeană nu poate reprezenta 
mereu singura resursă dintre toate 
resursele financiare existente; invită 
Comisia să îndeplinească un rol 
fundamental în vederea deblocării şi 
sprijinirii finanţărilor disponibile atât în 
cadrul instituţiilor financiare publice, cât 
şi al celor private; consideră că Comisia 
ar trebui să încurajeze atât instituţiile 
financiare, cât şi programele de finanţare, 
precum Banca Europeană de Investiţii, să 
ofere o prioritate ridicată iniţiativelor 
inovatoare privind eficienţa energetică, în 
special în cazul în care acestea contribuie 
şi la îndeplinirea altor obiective ale UE, 
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precum creşterea numărului de locuri de 
muncă;

Or.en

Amendamentul 340
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluţie
Punctul 33 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. consideră că acest cadru ar trebui să 
țină cont de experiența instrumentelor de 
tip revolving existente, oferite de 
intermediarii financiari publici, să implice 
fondurile UE existente și să fie conceput 
astfel încât să atragă alte fonduri, publice 
sau private, pentru a crea cel mai puternic 
efect de levier posibil și pentru a sprijini 
programe financiare destinate unui număr 
mare de beneficiari finali;

33. consideră că acest cadru ar trebui să 
țină cont de experiența instrumentelor de 
tip revolving existente, oferite de 
intermediarii financiari publici, să implice 
fondurile UE existente și să fie conceput 
astfel încât să atragă alte fonduri, publice 
sau private, pentru a crea cel mai puternic
efect de levier posibil și pentru a sprijini 
programe financiare destinate unui număr 
mare de beneficiari finali. În acest context, 
trebuie, de asemenea, să promoveze 
utilizarea tuturor instrumentelor care 
folosesc în mod eficient finanţele publice, 
inclusiv parteneriatele între sectorul 
public şi cel privat;

Or.en

Amendamentul 341
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 33 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. consideră că acest cadru ar trebui să 
țină cont de experiența instrumentelor de 
tip revolving existente, oferite de 

33. consideră că acest cadru ar trebui să 
țină cont de experiența instrumentelor de 
tip revolving existente, oferite de 
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intermediarii financiari publici, să implice 
fondurile UE existente și să fie conceput 
astfel încât să atragă alte fonduri, publice 
sau private, pentru a crea cel mai puternic 
efect de levier posibil și pentru a sprijini 
programe financiare destinate unui număr 
mare de beneficiari finali;

intermediarii financiari publici, nu doar 
consumatorilor, ci şi SSE-urilor care 
furnizează consumatorilor servicii privind 
eficienţa energetică, să implice fondurile 
UE existente și să fie conceput astfel încât 
să atragă alte fonduri, publice sau private, 
pentru a crea cel mai puternic efect de 
levier posibil și pentru a sprijini programe 
financiare destinate unui număr mare de 
beneficiari finali;

Or.en

Amendamentul 342
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluţie
Punctul 33a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33a. solicită Comisiei să prezinte 
propuneri privind modalitatea de stabilire 
a unor fonduri obligatorii pentru eficienţa 
energetică la nivelul statelor membre, 
permiţând, prin intermediul băncilor 
ecologice conectate la aceste fonduri, 
instrumentelor financiare de genul 
fondurilor de tip revolving să sprijine
măsurile suplimentare privind eficienţa 
energetică, măsuri care susţin (de 
exemplu, partajarea riscului şi garanţii) 
schemele și canalele de distribuție 
naționale de succes existente, inclusiv 
ipotecile bazate pe elemente de active de 
tipul „economiseşte prin investiţii” şi care 
încurajează crearea şi îmbunătăţirea 
schemelor de finanţare privind eficienţa 
energetică din statele membre, precum 
contractele de performanţă energetică, 
contracte de finanţare prin părţi terţe şi 
alte contracte de economii partajate. Acest 
lucru poate fi realizat prin revizuirea 
proiectării ecologice durabile;
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Or.en

Amendamentul 343
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluţie
Punctul 33a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33a. recunoaşte faptul că lipsa finanţării 
directe reprezintă o barieră majoră în 
calea renovării clădirilor din cadrul 
sectorului rezidenţial şi al IMM-urilor şi 
solicită Comisiei să propună soluţii 
inovatoare şi bune practici în vederea 
soluţionării acestei probleme, precum 
mecanisme de succes de tipul 
„economiseşte prin investiţii”, fonduri de 
tip revolving şi bănci ecologice de 
investiţii (conform modelului KfW din 
Germania sau Caisse Depots din Franţa);

Or.en

Amendamentul 344
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluţie
Punctul 33a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33a. recunoaşte că unul dintre cele mai 
mari obstacole în vederea economisirii 
energiei la nivel local şi regional este 
reprezentat de nevoia de a investi în 
avans; este convinsă că orice măsură 
adoptată la nivelul UE ar trebui să ţină 
cont în mod corespunzător de urmările pe 
care aceasta le are asupra 
municipalităţilor şi regiunilor şi de 
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restricţiile bugetare ale acestora;

Or.en

Amendamentul 345
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 33a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33a. încurajează eforturile depuse de 
către Comisie şi statele membre în 
vederea găsirii unor mijloace inovatoare 
de finanţare prin intermediul transferului 
sistemelor de impozitare care să se bazeze 
pe emisii de carbon, întrucât acest lucru 
ar crea stimulente privind eficienţa 
energetică pentru consumatori şi 
industrie;

Or.en

Amendamentul 346
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 33a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33a. consideră că, în timpul elaborării 
acestui cadru, atenţia trebuie îndreptată 
asupra tuturor resurselor financiare 
disponibile în cadrul statelor membre, în 
vederea creării sinergiilor şi a evitării 
suprapunerilor cu alte instrumente 
financiare;

Or.en
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Amendamentul 347
Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 33a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33a. invită statele membre să ia în 
considerare posibilitatea de a reduce 
ratele TVA-ului în cazul lucrărilor de 
renovare privind eficienţa energetică;

Or.en

Amendamentul 348
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 33b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33b. subliniază faptul că veniturile 
sistemului de comercializare a cotelor de 
emisie ar trebui considerate prioritare în 
vederea finanţării rentabile a eficienţei 
energetice şi a răspândirii tehnologiei; în 
plus, orice formă inovatoare de impozitare 
privind schimbările climatice, coordonată 
la nivelul UE, trebuie să finanţeze 
cercetarea şi dezvoltarea şi măsurile în 
vederea stimulării emisiilor reduse de 
carbon, prin reducerea emisiilor de 
carbon, promovarea eficienţei energetice 
şi îmbunătăţirea infrastructurii energetice 
în cadrul UE;

Or.en
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Amendamentul 349
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. salută în acest sens, propunerea 
Comisiei de a utiliza fondurile neangajate 
în conformitate cu Regulamentul PEER în 
scopul creării unui instrument financiar 
dedicat, care să sprijine iniţiativele în 
materie de eficienţă energetică şi energii 
regenerabile şi solicită Consiliului să 
adopte rapid propunerea;

34. salută în acest sens, propunerea 
Comisiei de a utiliza fondurile neangajate 
în conformitate cu Regulamentul PEER în 
scopul creării unui instrument financiar 
dedicat, care să sprijine iniţiativele în 
materie de eficienţă energetică şi energii 
regenerabile şi solicită Consiliului să 
adopte rapid propunerea; în acelaşi timp 
constată că, în ciuda potenţialului lor de a 
crea locuri de muncă, investiţiile în 
eficienţa energetică beneficiază, în cadrul 
programului european de redresare 
economică, de un sprijin foarte redus;

Or.hu

Amendamentul 350
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. salută, în acest sens, propunerea 
Comisiei de a utiliza fondurile neangajate 
în conformitate cu Regulamentul PEER în 
scopul creării unui instrument financiar 
dedicat, care să sprijine inițiativele în 
materie de eficiență energetică și energii 
regenerabile și solicită Consiliului să 
adopte rapid propunerea;

34. salută, în acest sens, propunerea 
Comisiei de a utiliza fondurile neangajate 
din cadrul Regulamentului PEER în 
scopul creării unui instrument financiar 
dedicat, care să sprijine inițiativele în 
materie de eficiență energetică și energii 
regenerabile și solicită Consiliului să 
adopte rapid propunerea, şi, în acelaşi 
timp, să sprijine utilizarea a 50 % din 
veniturile provenite din licitarea cotelor 
de emisii în vederea dezvoltării eficienţei 
energetice şi a iniţiativelor în materie de 
energii regenerabile;
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Or.en

Amendamentul 351
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. salută, în acest sens, propunerea 
Comisiei de a utiliza fondurile neangajate 
în conformitate cu Regulamentul PEER în 
scopul creării unui instrument financiar 
dedicat, care să sprijine inițiativele în 
materie de eficiență energetică și energii 
regenerabile și solicită Consiliului să 
adopte rapid propunerea;

34. salută, în acest sens, propunerea 
Comisiei de a utiliza fondurile neangajate 
în conformitate cu Regulamentul PEER în 
scopul creării unui instrument financiar 
dedicat, care să sprijine inițiativele în 
materie de eficiență energetică și reducere 
a emisiilor de carbon, în cazul în care 
niciun alt proiect care intră în domeniul 
de aplicare al PEER nu îndeplineşte 
cerinţele privind finanţarea și solicită 
Consiliului să adopte rapid propunerea;

Or.en

Amendamentul 352
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. salută, în acest sens, propunerea 
Comisiei de a utiliza fondurile neangajate 
în conformitate cu Regulamentul PEER în 
scopul creării unui instrument financiar 
dedicat, care să sprijine inițiativele în 
materie de eficiență energetică și energii 
regenerabile și solicită Consiliului să 
adopte rapid propunerea;

34. salută, în acest sens, propunerea 
Comisiei de a utiliza fondurile neangajate 
în conformitate cu Regulamentul PEER în 
scopul creării unui instrument financiar 
dedicat, care să sprijine inițiativele în 
materie de eficiență energetică și energii 
regenerabile la nivel local şi regional și 
solicită Consiliului să adopte rapid 
propunerea;
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Or.en

Amendamentul 353
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. salută, în acest sens, propunerea 
Comisiei de a utiliza fondurile neangajate 
în conformitate cu Regulamentul PEER în 
scopul creării unui instrument financiar 
dedicat, care să sprijine inițiativele în 
materie de eficiență energetică și energii 
regenerabile și solicită Consiliului să 
adopte rapid propunerea;

34. salută, în acest sens, propunerea 
Comisiei de a utiliza fondurile neangajate 
în conformitate cu Regulamentul PEER în 
scopul creării unui instrument financiar pe 
termen scurt, care să sprijine inițiativele în 
materie de eficiență energetică și energii 
regenerabile și solicită Consiliului să 
adopte rapid propunerea;

Or.en

Amendamentul 354
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. salută, în acest sens, propunerea 
Comisiei de a utiliza fondurile neangajate 
în conformitate cu Regulamentul PEER în 
scopul creării unui instrument financiar 
dedicat, care să sprijine inițiativele în 
materie de eficiență energetică și energii 
regenerabile și solicită Consiliului să 
adopte rapid propunerea;

34. salută propunerea Comisiei de a utiliza 
fondurile neangajate în conformitate cu 
Regulamentul PEER în scopul creării unui 
instrument financiar dedicat, care să 
sprijine inițiativele în materie de eficiență 
energetică și energii regenerabile și solicită 
Consiliului să adopte rapid propunerea;

Or.en
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Amendamentul 355
Edit Herczog

Propunere de rezoluţie
Punctul 34a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34a. recunoaşte faptul că unul dintre cele 
mai mari obstacole în vederea 
economisirii de energie la nivel local şi 
regional este reprezentat de nevoia de a 
investi în prealabil şi îşi exprimă 
preocuparea cu privire la cheltuielile 
reduse ale fondurilor FEDR dedicate 
măsurilor privind eficienţa energetică în 
cadrul anumitor state membre; ţinând 
cont de urmările asupra municipalităţilor 
şi regiunilor şi de restricțiile bugetare ale 
acestora, îndeamnă statele membre să 
acorde prioritate măsurilor privind 
eficienţa energetică, precum iniţiativa 
oraşelor inteligente, în cadrul 
programelor operaţionale ale acestora şi 
invită Comisia să impună obligativitatea 
de a declara utilizarea fondurilor 
structurale şi de coeziune existente, 
precum FEDER, pentru luarea de măsuri 
privind eficienţa energetică;

Or.en

Amendamentul 356
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 34a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34a. constată că, deşi tehnologiile 
inovatoare în vederea asigurării eficienţei 
energetice sunt deja disponibile pe piaţă, 
trebuie consolidată formarea profesională 
a forţei de muncă la toate nivelurile, în 
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special în vederea garantării unor 
audituri energetice de bună calitate; prin 
urmare, solicită exploatarea la maximum 
şi creşterea resurselor fondurilor 
structurale şi de coeziune în vederea 
realizării formării profesionale;

Or.en

Amendamentul 357
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 34a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34a. fondurile UE pot juca un rol 
fundamental în dezvoltarea fondurilor, 
instrumentelor sau mecanismelor 
naţionale, regionale şi locale privind 
eficienţa energetică, care oferă posibilităţi 
de finanţare;

Or.en

Amendamentul 358
Theodoros Skylakakis, Gaston Franco

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
utilizarea fondurilor UE existente, precum 
FEDER pentru măsuri privind eficiența 
energetică; solicită Comisiei să identifice 
obstacolele din calea utilizării unei 
proporții mai mari a resurselor fondurilor 
structurale și de coeziune în acest scop și 
să inițieze acțiuni adecvate pentru a 

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
utilizarea fondurilor UE existente, precum 
FEDER şi FEADR pentru măsuri privind 
eficiența energetică; solicită Comisiei să 
identifice obstacolele din calea utilizării 
unei proporții mai mari a resurselor 
fondurilor structurale și de coeziune, 
precum şi ale fondurilor pentru dezvoltare 
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identifica soluții la aceste obstacole (de 
exemplu, măsuri suplimentare ale UE în 
vederea sprijinirii asistenței tehnice);

rurală, în acest scop și să inițieze acțiuni 
adecvate pentru a identifica soluții la aceste 
obstacole (de exemplu, măsuri
suplimentare ale UE în vederea sprijinirii 
asistenței tehnice); solicită Comisiei să 
examineze posibilitatea ca fondurile UE 
să joace un rol fundamental în 
dezvoltarea fondurilor, instrumentelor 
sau mecanismelor naţionale, regionale şi 
locale privind eficienţa energetică, care 
oferă posibilităţi de finanţare 
proprietarilor de terenuri private, IMM-
urilor şi companiilor care furnizează 
servicii privind eficienţa energetică;

Or.en

Amendamentul 359
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
utilizarea fondurilor UE existente, precum 
FEDER pentru măsuri privind eficiența 
energetică; solicită Comisiei să identifice 
obstacolele din calea utilizării unei 
proporții mai mari a resurselor fondurilor 
structurale și de coeziune în acest scop și 
să inițieze acțiuni adecvate pentru a 
identifica soluții la aceste obstacole (de 
exemplu, măsuri suplimentare ale UE în 
vederea sprijinirii asistenței tehnice);

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
utilizarea fondurilor UE existente, precum 
FEDER pentru măsuri privind eficiența 
energetică; solicită Comisiei să identifice 
obstacolele din calea utilizării unei 
proporții mai mari a resurselor fondurilor 
structurale și de coeziune în acest scop și 
să inițieze acțiuni adecvate pentru a 
identifica soluții la aceste obstacole (de 
exemplu, măsuri suplimentare ale UE în 
vederea sprijinirii asistenței tehnice);
solicită Comisiei să examineze 
posibilitatea ca fondurile UE să joace un 
rol fundamental în dezvoltarea fondurilor, 
instrumentelor sau mecanismelor 
naţionale, regionale şi locale privind 
eficienţa energetică, care oferă posibilităţi 
de finanţare proprietarilor de terenuri 
private, IMM-urilor şi companiilor care 
furnizează servicii privind eficienţa 
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energetică;

Or.en

Amendamentul 360
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
utilizarea fondurilor UE existente, precum 
FEDER pentru măsuri privind eficiența 
energetică; solicită Comisiei să identifice 
obstacolele din calea utilizării unei 
proporții mai mari a resurselor fondurilor 
structurale și de coeziune în acest scop și 
să inițieze acțiuni adecvate pentru a 
identifica soluții la aceste obstacole (de 
exemplu, măsuri suplimentare ale UE în 
vederea sprijinirii asistenței tehnice);

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
utilizarea fondurilor UE existente, precum 
FEDER pentru măsuri privind eficiența 
energetică; îndeamnă statele membre să 
acorde prioritate eficienţei energetice în 
cadrul programelor operaţionale ale 
acestora, şi solicită Comisiei şi 
autorităţilor naţionale să dezvolte 
modalităţi în vederea facilitării utilizării 
fondurilor structurale pentru măsuri 
privind eficienţa energetică, precum 
asigurarea unui flux informaţional mai 
bun la nivel local sau înfiinţarea de 
ghişee unice;

Or.en

Amendamentul 361
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
utilizarea fondurilor UE existente, precum 
FEDER pentru măsuri privind eficiența 
energetică; solicită Comisiei să identifice 
obstacolele din calea utilizării unei 

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
utilizarea fondurilor UE existente, precum 
FEDER şi FEADR pentru măsuri privind 
eficiența energetică; constată importanţa 
evaluării acestui tip de măsuri în primul 
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proporții mai mari a resurselor fondurilor 
structurale și de coeziune în acest scop și 
să inițieze acțiuni adecvate pentru a 
identifica soluții la aceste obstacole (de 
exemplu, măsuri suplimentare ale UE în 
vederea sprijinirii asistenței tehnice);

rând cu privire la economisirea de energie 
rezultată mai degrabă decât cu privire la 
beneficiile economice subsidiare, precum 
crearea de noi locuri de muncă; solicită 
Comisiei să identifice obstacolele din calea 
utilizării unei proporții mai mari a 
resurselor fondurilor structurale și de 
coeziune în scopul eficienţei energetice și 
să inițieze acțiuni adecvate pentru a 
identifica soluții la aceste obstacole (de 
exemplu, măsuri suplimentare ale UE în 
vederea sprijinirii asistenței tehnice);

Or.en

Amendamentul 362
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
utilizarea fondurilor UE existente, precum 
FEDER pentru măsuri privind eficiența 
energetică; solicită Comisiei să identifice 
obstacolele din calea utilizării unei 
proporții mai mari a resurselor fondurilor 
structurale și de coeziune în acest scop și 
să inițieze acțiuni adecvate pentru a 
identifica soluții la aceste obstacole (de 
exemplu, măsuri suplimentare ale UE în 
vederea sprijinirii asistenței tehnice);

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
şi de a spori utilizarea fondurilor UE 
existente, precum FEDER şi FEADR 
pentru măsuri privind eficiența energetică; 
solicită Comisiei să identifice obstacolele 
din calea utilizării unei proporții mai mari a 
resurselor fondurilor structurale și de 
coeziune, precum şi ale fondurilor pentru 
dezvoltare rurală, în acest scop și să 
inițieze acțiuni adecvate pentru a identifica 
soluții la aceste obstacole (de exemplu, 
măsuri suplimentare ale UE în vederea 
sprijinirii asistenței tehnice şi sporirii 
gradului de sensibilizare);

Or.en
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Amendamentul 363
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
utilizarea fondurilor UE existente, precum 
FEDER pentru măsuri privind eficiența 
energetică; solicită Comisiei să identifice 
obstacolele din calea utilizării unei 
proporții mai mari a resurselor fondurilor 
structurale și de coeziune în acest scop și 
să inițieze acțiuni adecvate pentru a 
identifica soluții la aceste obstacole (de 
exemplu, măsuri suplimentare ale UE în 
vederea sprijinirii asistenței tehnice);

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
utilizarea fondurilor UE existente, precum 
FEDER pentru măsuri privind eficiența 
energetică; solicită Comisiei să identifice 
obstacolele din calea utilizării unei 
proporții mai mari a resurselor fondurilor 
structurale și de coeziune în acest scop și 
să inițieze acțiuni adecvate pentru a 
identifica soluții la aceste obstacole (de 
exemplu, măsuri suplimentare ale UE în 
vederea sprijinirii asistenței tehnice, 
dezvoltării centralelor de cogenerare, 
dezvoltării instalaţiilor de energie 
regenerabilă pe scară largă);

Or.en

Amendamentul 364
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 35a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. consideră semnalele tarifare ca fiind 
esenţiale în vederea sporirii eficienţei 
energetice. Impozitarea energiei şi a 
emisiilor de carbon şi revizuirea directivei 
privind impozitarea energiei ar trebui să 
facă parte din planul de acţiune privind 
eficienţa energetică revizuit, întrucât 
utilizarea unor instrumente economice 
reprezintă cel mai eficient mijloc din 
punct de vedere al costurilor de 
promovare a economisirii de energie. În 
vederea atingerii potenţialului maxim al 



AM\833862RO.doc 83/115 PE450.652v01-00

RO

sistemelor de contorizare inteligente este 
nevoie de o flexibilitate sporită cu privire 
la tarife, cum ar fi în funcţie de momentul 
utilizării, pentru consumatorii finali;

Or.en

Amendamentul 365

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 35a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. în lumina revizuirii aşteptate a 
politicii structurale şi de coeziune şi a 
perspectivelor financiare ale UE, solicită 
respectarea de către toate fondurile UE a 
climatului şi a economisirii de energie, 
astfel încât să se asigure integrarea 
automată a economisirii de energie în 
cadrul condiţiilor privind acordarea 
fondurilor UE şi direcţionarea unei părţi 
mai mari din aceste fonduri în vederea 
economisirii de energie;

Or.en

Amendamentul 366
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 35a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. în lumina revizuirii aşteptate a 
politicii structurale şi de coeziune şi a 
perspectivelor financiare ale UE, solicită 
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respectarea de către toate fondurile UE a 
climatului, a economisirii de energie şi a 
eficienţei energetice, astfel încât să se 
asigure integrarea automată a 
economisirii de energie şi a eficienţei 
energetice în cadrul condiţiilor privind 
acordarea fondurilor UE;

Or.en

Amendamentul 367
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 35a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. reaminteşte nevoia de a deschide 
fondurile structurale în vederea renovării 
unui număr mai mare de clădiri şi de 
sisteme ale clădirilor, în special sub forma 
unor împrumuturi preferenţiale acordate 
proprietarilor privaţi de clădiri, care ar 
facilita o orientare mult mai mare în 
direcţia modernizării extrem de necesare 
a clădirilor existente, în special în 
regiunile mai puţin dezvoltate din cadrul 
UE;

Or.en

Amendamentul 368
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluţie
Punctul 35a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. în lumina revizuirii aşteptate a 
politicii structurale şi de coeziune şi a 
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perspectivelor financiare ale UE, solicită 
respectarea de către toate fondurile UE a 
climatului şi a economisirii de energie, 
astfel încât să se asigure integrarea 
automată a economisirii de energie în 
cadrul condiţiilor privind acordarea 
fondurilor UE;

Or.en

Amendamentul 369
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 35a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. consideră că eficienţa energetică ar 
trebui considerată drept criteriu de 
condiţionalitate în vederea selectării şi 
alegerii proiectelor finanţate de fondurile 
structurale şi de coeziune;

Or.en

Amendamentul 370
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 35b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35b. solicită Comisiei să coopereze 
îndeaproape cu Banca Europeană de 
Investiţii în vederea implicării sectorului 
bancar în investiţii mici privind eficienţa 
energetică, prin alocarea de fonduri 
specifice în vederea acordării de 
împrumuturi, susţinute de împrumuturile 
BEI şi de fondurile structurale;
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Or.en

Amendamentul 371
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 35b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35b. solicită Comisiei să utilizeze 
evaluarea intermediară în vederea 
alocării unui număr mai mare de 
finanţări programelor privind eficienţa 
energetică şi a promovării posibilităţii de 
utilizare a până la 15 % din FEDR pentru 
eficienţa energetică;

Or.en

Amendamentul 372
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 36a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36a. este convinsă că introducerea a două 
componente de impozitare: una pentru 
dioxidul de carbon şi una mai exigentă şi 
mai cuprinzătoare pentru energie, 
îndeosebi pentru producerea de energie 
electrică şi pentru combustibilul destinat 
transportului, ar spori în mod 
semnificativ venitul bugetelor naţionale, 
care ar putea fi investit în vederea 
economisirii de energie, a producerii de 
energie din surse regenerabile şi a luării 
de măsuri compensatorii sociale; în acest 
sens, invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei în 
vederea stabilirii unui nou sistem de 
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impozitare;

Or.en

Amendamentul 373
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 36a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36a. subliniază faptul că politicile privind 
eficienţa energetică ar trebui orientate în 
vederea implicării unui număr de părţi 
cât mai mare posibil, atât publice cât şi 
private, în vederea obţinerii celui mai 
mare efect de levier posibil, a creării de 
locuri de muncă, a stimulării unei creşteri 
mai ecologice şi a încurajării creării unei 
pieţe europene competitive, conectate şi 
durabile în domeniul eficienţei 
energetice;

Or.en

Amendamentul 374
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Propunere de rezoluţie
Punctul 36a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36a. salută sprijinul clar acordat în cadrul 
strategiei Europa 2020 transferului 
poverii fiscale dinspre forţa de muncă 
înspre domeniul energetic şi ecologic, şi
solicită o mişcare coordonată la nivelul 
UE în această direcţie; 

Or.en
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Amendamentul 375
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 36b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36b. constată că mandatarea companiilor 
energetice în vederea îndeplinirii unor 
obligaţii privind economisirea de energie 
ar putea oferi surse suplimentare de 
finanţare a măsurilor privind eficienţa 
energetică, precum cheltuieli bancare 
aplicate operatorilor de sisteme de 
transport sau operatorilor de sisteme de 
distribuţie, finanţări oferite de către 
furnizori ca mijloc de îndeplinire a 
obligaţiei acestora sau plata unor amenzi 
pentru neîndeplinirea cerinţelor; 

Or.en

Amendamentul 376
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Propunere de rezoluţie
Punctul 36b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36b. constată că, deşi o mare parte din 
capitalul direct solicitat în vederea 
realizării de investiţii privind 
economisirea de energie va trebui să 
provină din partea sectorului privat, este 
nevoie şi de intervenţii din partea 
sectorului public pentru a putea depăşi 
disfuncţionalităţile pieţei şi a garanta 
faptul că tranziţia privind emisiile reduse 
de carbon are loc la momentul potrivit 
astfel încât să se asigure respectarea 
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obiectivelor UE privind energia 
regenerabilă şi reducerea emisiilor;

Or.en

Amendamentul 377
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 36c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36c. subliniază faptul că sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie al UE 
reprezintă un potenţial enorm în materie 
de resurse în vederea realizării de 
investiţii privind eficienţa energetică; 
recunoaşte că între 2012 şi 2020 se vor 
strânge peste 112 miliarde de euro din 
licitarea cotelor de emisie ale UE, şi că 
această sumă poate creşte cu 70 de 
miliarde de euro dacă obiectivul UE 
privind reducerea emisiilor creşte cu 
30 %; în plus, constată că întreprinderile 
UE cumpără milioane de credite MDP 
(mecanism de dezvoltare propriu), în cea 
mai mare parte în China şi India, în timp 
ce ar putea investi în eficienţa energetică 
a locuinţelor; 

Or.en

Amendamentul 378
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 37 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37. invită Comisia să promoveze măsurile 37. invită Comisia să promoveze măsurile 
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UE de sprijinire a asistenței tehnice 
oferite prin intermediarii financiari 
(naționali și internaționali) cu experiență:

UE:

Or.en

Amendamentul 379
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 37 – liniuţa 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

în vederea creării unui instrument eficient 
de comunicare şi a iniţierii unui dialog 
adresat cetăţenilor cu scopul de a 
disemina informaţiile privind eficienţa 
energetică diferitelor categorii de cetăţeni 
vizate şi a ghidării comportamentului 
acestora cu privire la consumul de 
energie;

Or.en

Amendamentul 380
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 37a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37a. consideră că societăţile de servicii 
energetice (Energy Saving Companies -
ESCO) pot juca un rol indispensabil în 
atingerea obiectivelor privind eficienţa 
energetică; consideră că Comisia şi statele 
membre trebuie să desfăşoare o activitate 
de informare intensă în scopul de a face 
cunoscută activitatea societăţilor ESCO 
unui public cât mai larg;
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Or.hu

Amendamentul 381

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 37a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37a. solicită impunerea obligativităţii 
fondurilor privind eficienţa energetică pe 
care statele membre le pot stabili în 
temeiul Directivei privind serviciile 
energetice, pentru a permite îmbinarea, 
alocarea şi raţionalizarea actualelor şi 
viitoarelor surse de finanţare publică 
disponibile;

Or.en

Amendamentul 382
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 37a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37a. solicită Comisiei să elaboreze un 
program în vederea eficientizării 
energetice a zonei rurale;

Or.en

Amendamentul 383
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Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 37b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37b. aceste fonduri pentru eficienţa 
energetică ar trebui conectate, inter alia, 
cu bănci naţionale cu infrastructură 
ecologică şi cu instituţii financiare 
eligibile în vederea dezvoltării unor 
instrumente financiare destinate 
mobilizării capitalului privat (precum 
garanţii în caz de neachitare a plăţilor, 
împrumuturi mici cu subvenţii ale 
dobânzii, finanţare prin părţi terţe) şi a 
direcţionării finanţării lacunelor în 
materie de investiţii ale companiilor mari, 
IMM-urilor sau indivizilor; toate 
instrumentele trebuie să promoveze 
stimulente pas cu pas, oferind un sprijin 
din ce în ce mai mare în vederea unor 
măsuri mai exigente privind economisirea 
de energie;

Or.en

Amendamentul 384

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 37c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37c. solicită Comisiei şi statelor membre 
să asigure finanţarea publică a fondurilor 
pentru eficienţa energetică a acestora, 
utilizând asigurări şi 50 % din venitul 
rezultat din licitarea cotelor de emisie, în 
urma unei Directive revizuite privind 
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impozitarea energiei, şi din eliminarea 
treptată a subvenţiilor pentru combustibili 
fosili, astfel cum s-a convenit la nivelul 
statelor G20; 

Or.en

Amendamentul 385

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 37d (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37d. îndeamnă Comisia să propună o 
Directivă revizuită privind impozitarea 
energiei şi un plan strategic în vederea 
eliminării subvenţiilor în valoare de 
miliarde de euro pentru combustibili fosili 
din UE, inclusiv a subvenţiilor pentru 
transportul rutier şi pentru aviaţie, nu 
numai în vederea sporirii venitului, ci şi 
în vederea stimulării economisirii de 
energie; consideră că Directiva revizuită 
privind impozitarea energiei nu ar trebui 
să permită scutiri, ci, în schimb, ar trebui 
să profite de mecanismele de compensare;

Or.en

Amendamentul 386

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 37e (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37e. invită Comisia să evalueze soluţiile 
inovatoare şi bunele practici pentru a 
depăşi barierele şi a furniza stimulente 
adecvate treptate în vederea îmbunătăţirii 
eficienţei energetice, precum împrumuturi 
preferenţiale, reduceri de impozite, bonus-
malus, TVA redus; solicită Comisiei şi 
statelor membre să propună şi să convină 
de comun acord să utilizeze, eventual prin 
intermediul băncilor ecologice naţionale 
ale acestora şi prin instituţiile financiare 
echivalente, cel puţin trei instrumente
menţionate anterior pentru fiecare sector 
şi grup de utilizatori finali;

Or.en

Amendamentul 387
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde

Propunere de rezoluţie
Punctul 38 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace 
în vederea determinării întreprinderilor
din domeniul energiei să investească în 
eficiența energetică;

38. invită Comisia să propună măsuri 
eficace în vederea asigurării faptului că 
întreprinderile din domeniul energiei 
investesc în eficienţa energetică; constată 
că, până când nu se va asigura accesul 
neîngrădit inclusiv al operatorilor de 
sisteme de distribuţie, companiile 
energetice nu se vor angaja automat în 
vederea furnizării de servicii energetice; 
constată că orice obligaţie privind 
investiţiile companiilor energetice în 
eficienţa energetică trebuie să asigure un 
mediu concurenţial echitabil şi accesul 
liber pe piaţă al tuturor furnizorilor de 
servicii de energie calificaţi şi măsuri de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice, 
asigurând, de asemenea, în acelaşi timp 
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calitatea şi durata de exploatare a acestor 
măsuri; subliniază nevoia de stimulare a 
acestei pieţe în rândul unui grup de actori 
extins în afara companiilor energetice 
prin intermediul unor acţiuni în vederea 
sporirii atât a cererii, cât şi a ofertei 
privind aceste servicii, de exemplu prin 
intermediul unor grupuri de achiziţie, 
subvenţii pentru auditurile energetice şi a 
sporirii gradului de sensibilizare a acestor 
servicii, prin intermediul unor măsuri de 
informare;

Or.en

Amendamentul 388

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 38 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace 
în vederea determinării întreprinderilor 
din domeniul energiei să investească în 
eficiența energetică;

38. invită Comisia să propună impunerea 
obligaţiilor privind economisirea de 
energie asupra utilităţilor şi 
comercianţilor cu amănuntul; constată că 
cel mai adecvat model în vederea 
îndeplinirii acestei obligaţii va depinde de 
structura pieţei energiei din cadrul unui 
stat membru; prin urmare, solicită 
Comisiei să stabilească opţiuni din rândul 
cărora statele membre să poată selecta cel 
mai potrivit model pentru situaţia 
naţională care le caracterizează, precum 
obiective privind economisirea de energie, 
cu amenzi care să fie achitate în fonduri 
dedicate privind eficienţa energetică, sau 
o taxă care să fie percepută în cadrul 
acestui fond;

Or.en
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Amendamentul 389
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 38 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace 
în vederea determinării întreprinderilor din 
domeniul energiei să investească în 
eficiența energetică;

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace 
în vederea determinării întreprinderilor 
care furnizează servicii din domeniul 
energiei să investească în eficiența 
energetică; subliniază nevoia de a stimula 
această piaţă în rândul unui grup de 
actori extins în afara companiilor 
energetice prin intermediul unor acţiuni 
în vederea sporirii atât a cererii, cât şi a 
ofertei privind aceste servicii, de exemplu 
prin intermediul unor grupuri de 
achiziţie, subvenţii pentru auditurile 
energetice şi a sporirii gradului de 
sensibilizare a acestor servicii, prin 
intermediul unor măsuri de informare;

Or.en

Amendamentul 390
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 38 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace 
în vederea determinării întreprinderilor din 
domeniul energiei să investească în 
eficiența energetică;

38. invită Comisia să evalueze şi să 
raporteze cu privire la rolul companiilor 
în domeniul energiei în promovarea
eficienţei energetice şi să propună măsuri 
eficace în vederea determinării 
întreprinderilor în domeniul energiei să 
investească în eficienţa energetică, precum
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şi să faciliteze îmbunătăţirile privind 
eficienţa energetică la consumatorii 
finali;

Or.en

Amendamentul 391
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 38 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace 
în vederea determinării întreprinderilor din 
domeniul energiei să investească în 
eficiența energetică;

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace 
în vederea determinării întreprinderilor din 
domeniul energiei să investească în 
eficiența energetică, încurajând 
transformarea întregii pieţe unice în 
vederea unei obţinerii eficienţe energetice 
sporite;

Or.en

Amendamentul 392
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 38 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace 
în vederea determinării întreprinderilor 
din domeniul energiei să investească în
eficiența energetică;

38. invită statele membre să stabilească 
cadre de investiţii adecvate care să 
stimuleze iniţiativele privind eficienţa 
energetică;

Or.en
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Amendamentul 393
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 38 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace 
în vederea determinării întreprinderilor din 
domeniul energiei să investească în 
eficiența energetică;

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace, 
precum scheme de certificate albe bine 
gândite şi etichetarea energetică a 
centralelor energetice în vederea 
determinării întreprinderilor din domeniul 
energiei să investească în eficiența 
energetică;

Or.en

Amendamentul 394
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluţie
Punctul 38 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace 
în vederea determinării întreprinderilor din 
domeniul energiei să investească în 
eficiența energetică;

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace 
în vederea determinării întreprinderilor 
care produc şi furnizează energie pe 
teritoriul UE să investească în eficiența 
energetică şi în protejarea mediului;

Or.en

Amendamentul 395
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 38 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace 
în vederea determinării întreprinderilor din 
domeniul energiei să investească în 
eficiența energetică;

38. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea propunerii de măsuri eficace şi 
de stimulente în vederea determinării 
întreprinderilor din domeniul energiei să 
investească în eficiența energetică;

Or.en

Amendamentul 396

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38a. solicită adoptarea rapidă la nivelul 
UE a unei definiţii a sărăciei energetice, 
care să poată fi eventual adaptată la nivel 
naţional, şi îmbunătăţirea colectării de 
informaţii privind acest subiect; totuşi, 
consideră că Comisia şi statele membre ar 
trebui să acţioneze fără întârziere în 
vederea abordării problemei sărăciei 
energetice; îndeamnă Comisia şi statele 
membre ca, în momentul elaborării de 
politici publice în vederea economisirii de 
energie, îndeosebi cu privire la sprijinul 
financiar, să vizeze mai întâi persoanele 
care se confruntă cu probleme legate de 
sărăcia energetică, şi să prezinte un 
raport la fiecare doi ani cu privire la 
acţiunile acestora în vederea abordării 
acestei preocupări şi a eficienţei acestor 
măsuri; în special, solicită eliminarea 
încălzirii electrice;

Or.en



PE450.652v01-00 100/115 AM\833862RO.doc

RO

Amendamentul 397
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38a. solicită Comisiei şi statelor membre 
să extindă responsabilitatea de 
reglementare în vederea asigurării 
respectării obligaţiilor de utilitate privind 
economisirea de energie, şi controlul 
calităţii privind măsurile adoptate, prin 
extinderea mandatului organismelor 
naţionale de reglementare în vederea 
impunerii de penalităţi pentru 
nerespectarea obiectivelor privind 
economisirea de energie, cu amenzi care 
să fie achitate în cadrul unor fonduri 
pentru eficienţa energetică; 

Or.en

Amendamentul 398
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38a. solicită Comisiei să promoveze 
măsuri la nivelul UE în vederea sporirii 
nivelului de înţelegere a publicului, 
precum şi a nivelului de competenţă al 
actorilor profesionali în cadrul aplicării 
eficienţei energetice la toate nivelurile 
(evaluarea performanţei energetice 
existente, proiectarea şi aplicarea unor 
soluţii privind eficienţa energetică, 
operaţiuni şi întreţinere eficiente din 
punct de vedere energetic);
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Or.en

Amendamentul 399
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38a. solicită Comisiei să proiecteze noul 
PAEE (Planul de acţiune privind eficienţa 
energetică) ţinând cont de nevoile 
energetice ale consumatorilor vulnerabili; 
constată că aceşti consumatori ar 
beneficia cel mai mult de pe urma 
îmbunătăţirilor privind eficienţa 
energetică, însă că lipsesc resursele în 
vederea realizării investiţiilor necesare;

Or.en

Amendamentul 400
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38a. invită Comisia să analizeze 
aplicabilitatea unor modalităţi de 
reglementare inovatoare, care să poată 
îmbina în mod eficient potenţialul 
semnificativ de economisire de energie al 
noilor state membre cu potenţialul de 
capital şi tehnologic al statelor membre 
mai dezvoltate;

Or.hu
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Amendamentul 401
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38a. subliniază importanţa dezvoltării 
unor scheme la nivelul UE care să 
furnizeze stimulente clădirilor care nu 
întrunesc cerinţele legale minime, în 
vederea modernizării, din punct de vedere 
al eficienţei energetice, a clădirilor 
publice, a locuinţelor şi a locuinţelor 
sociale, şi în vederea construirii de 
locuinţe ecologice noi;

Or.en

Amendamentul 402
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38a. având în vedere rolul pe care îl pot 
avea achiziţiile publice în restructurarea 
pieţei, invită Comisia să introducă 
eficienţa energetică drept o condiţie 
necesară în cadrul procedurilor de cerere 
de ofertă;

Or.el
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Amendamentul 403
Gaston Franco, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38a. solicită Comisiei şi statelor membre 
să analizeze posibilităţile de a oferi 
beneficiul privind cotele reduse de TVA 
tuturor lucrărilor de renovare care au ca 
scop renovarea energetică a clădirilor;

Or.fr

Amendamentul 404
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38a. subliniază importanţa parteneriatelor 
în cadrul instituţiilor naţionale şi 
internaţionale precum şi în cadrul 
industriilor, în special al industriilor care 
consumă o cantitate mare de energie;

Or.en

Amendamentul 405
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Propunere de rezoluţie
Punctul 38b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38b. subliniază nevoia de îmbunătăţire a 
dezvoltării pieţelor de servicii energetice; 
solicită Comisiei ca, în momentul 
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revizuirii Directivei privind serviciile 
energetice, să aibă în vedere introducerea 
unor instrumente obligatorii în vederea 
încheierii contractelor de performanţă 
energetică în sectorul public, şi să 
propună măsuri efective în vederea 
stimulării contractelor de performanţă 
energetică din sectorul public;

Or.en

Amendamentul 406
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 38b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38b. consideră că sistemul certificatelor 
albe ar putea constitui un stimulent de 
piaţă eficient în privinţa realizării 
investiţiilor în eficienţa energetică; 
propune includerea sistemului 
certificatelor albe în sistemul ETS;

Or.hu

Amendamentul 407
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 38b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38b. consideră că eficienţa energetică 
trebuie să constituie o condiţie în vederea 
accesării finanţării UE, astfel încât toate 
proiectele de investiţie susţinute să se 
bazeze pe criterii rentabile privind 
eficienţa energetică;
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Or.en

Amendamentul 408
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Propunere de rezoluţie
Punctul 38c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38c. solicită intensificarea eforturilor la 
toate nivelurile guvernamentale în 
vederea sporirii educaţiei şi formării 
profesionale a experţilor, de toate tipurile, 
în materie de eficienţă energetică, şi din 
cadrul tuturor sectoarelor, îndeosebi în 
cadrul IMM-urilor, creând astfel pe plan 
local locuri de muncă ecologice şi 
facilitând în acelaşi timp aplicarea unei 
legislaţii ambiţioase privind eficienţa 
energetică; 

Or.en

Amendamentul 409
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Punctul 38c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38c. invită Comisia să se asigure că, în 
perioada ulterioară anului 2012, o parte 
din veniturile obţinute prin sistemul 
european de comercializare a cotelor de 
emisii (ETS) va fi utilizată în vederea 
sprijinirii investiţiilor în domeniul 
eficienţei energetice concrete;

Or.hu
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Amendamentul 410
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluţie
Punctul 39 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39. reiterează solicitarea conform căreia, în 
cadrul politicii europene de vecinătate, ar 
trebui consolidat un capitol privind 
eficiența energetică, care să fie apoi inclus 
în mod sistematic în dialogurile dintre UE 
și țările terțe;

39. reiterează solicitarea conform căreia, în 
cadrul politicii europene de vecinătate, ar 
trebui consolidat un capitol privind 
eficiența energetică, care să fie apoi inclus 
în dialogurile dintre UE și țările terțe, dacă 
este cazul;

Or.en

Amendamentul 411
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 39a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39a. recunoaşte şansele şi potenţialul 
pentru întreprinderile europene care 
rezultă din dezvoltarea, producerea şi 
comercializarea tehnologiilor eficiente din 
punct de vedere energetic (de exemplu 
pentru aplicaţii în domeniul motoarelor şi 
al mecanismelor de acţionare, al 
iluminatului, al aparatelor electrice etc.);

Or.de
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Amendamentul 412
Paul Rübig

Propunere de rezoluţie
Punctul 39b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39b. consideră, în acest context, că 
dezvoltarea şi introducerea pe piaţă a 
tehnologiilor inovatoare constituie baza 
pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice 
în toate domeniile de aplicare, pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi pentru creşterea proporţiei surselor 
de energie regenerabilă;

Or.de

Amendamentul 413

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 40 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40. invită Comisia să introducă eficiența 
energetică printre prioritățile-cheie ale 
celui de-Al optulea program-cadru de 
cercetare și să aloce un buget semnificativ 
subprogramelor de eficiență energetică, 
similare actualului program privind 
energia inteligentă; subliniază necesitatea 
unei dublări a fondurilor destinate 
cercetării, dezvoltării și activităților 
demonstrative din domeniul energiei, 
inclusiv a unei creșteri substanțiale a 
bugetului viitor al UE, îndeosebi a celui
destinat energiei regenerabile, rețelelor 
inteligente și eficienței energetice până în 
2020, în comparație cu nivelul actual;

40. invită Comisia să introducă eficiența 
energetică printre prioritățile-cheie ale 
celui de-Al optulea program-cadru de 
cercetare și să aloce cel puţin două treimi 
din finanţarea dedicată subprogramului 
energetic energiilor regenerabile şi 
economisirii de energie; subliniază 
necesitatea unei dublări a fondurilor 
destinate cercetării, dezvoltării și 
activităților demonstrative, inclusiv a unei 
creșteri semnificative a bugetului viitor al 
UE, destinat energiei regenerabile, rețelelor 
inteligente și eficienței energetice până în 
2020, în comparație cu nivelul actual;
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Or.en

Amendamentul 414
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 40 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40. invită Comisia să introducă eficiența 
energetică printre prioritățile-cheie ale 
celui de-Al optulea program-cadru de 
cercetare și să aloce un buget semnificativ 
subprogramelor de eficiență energetică, 
similare actualului program privind energia 
inteligentă; subliniază necesitatea unei 
dublări a fondurilor destinate cercetării, 
dezvoltării și activităților demonstrative 
din domeniul energiei, inclusiv a unei 
creșteri substanțiale a bugetului viitor al 
UE, îndeosebi a celui destinat energiei 
regenerabile, rețelelor inteligente și 
eficienței energetice până în 2020, în 
comparație cu nivelul actual;

40. invită Comisia să introducă eficiența 
energetică printre prioritățile-cheie ale 
celui de-Al optulea program-cadru de 
cercetare și să aloce un buget semnificativ 
subprogramelor de eficiență energetică, 
similare actualului program privind energia 
inteligentă; subliniază necesitatea unei 
dublări a fondurilor destinate cercetării, 
dezvoltării și activităților demonstrative 
din domeniul energiei, inclusiv a unei 
creșteri substanțiale a bugetului viitor al 
UE până în 2020, în comparație cu nivelul 
actual;

Or.en

Amendamentul 415
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 40 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40. invită Comisia să introducă eficiența 
energetică printre prioritățile-cheie ale 
celui de-Al optulea program-cadru de 
cercetare și să aloce un buget semnificativ 
subprogramelor de eficiență energetică, 
similare actualului program privind energia 
inteligentă; subliniază necesitatea unei 

40. invită Comisia să introducă eficiența 
energetică printre prioritățile-cheie ale 
celui de-Al optulea program-cadru de 
cercetare și să aloce un buget semnificativ 
subprogramelor de eficiență energetică, 
similare actualului program privind energia 
inteligentă; subliniază necesitatea unei 
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dublări a fondurilor destinate cercetării, 
dezvoltării și activităților demonstrative 
din domeniul energiei, inclusiv a unei 
creșteri substanțiale a bugetului viitor al 
UE, îndeosebi a celui destinat energiei 
regenerabile, rețelelor inteligente și 
eficienței energetice până în 2020, în 
comparație cu nivelul actual;

creşteri a fondurilor destinate cercetării, 
dezvoltării și activităților demonstrative 
din domeniul energiei, inclusiv a unei 
creșteri semnificative a bugetului viitor al 
UE, îndeosebi a celui destinat energiei 
regenerabile, rețelelor inteligente și 
eficienței energetice până în 2020, în 
comparație cu nivelul actual;

Or.en

Amendamentul 416
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluţie
Punctul 40 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40. invită Comisia să introducă eficiența 
energetică printre prioritățile-cheie ale 
celui de-Al optulea program-cadru de 
cercetare și să aloce un buget semnificativ 
subprogramelor de eficiență energetică, 
similare actualului program privind energia 
inteligentă; subliniază necesitatea unei 
dublări a fondurilor destinate cercetării, 
dezvoltării și activităților demonstrative 
din domeniul energiei, inclusiv a unei 
creșteri substanțiale a bugetului viitor al 
UE, îndeosebi a celui destinat energiei 
regenerabile, rețelelor inteligente și 
eficienței energetice până în 2020, în 
comparație cu nivelul actual;

40. invită Comisia să introducă eficiența 
energetică printre prioritățile-cheie ale 
celui de-Al optulea program-cadru de 
cercetare și să aloce un buget semnificativ 
subprogramelor de eficiență energetică, 
similare actualului program privind energia 
inteligentă; subliniază necesitatea unei 
dublări a fondurilor destinate cercetării, 
dezvoltării și activităților demonstrative 
din domeniul energiei, inclusiv a unei 
creșteri substanțiale a bugetului viitor al 
UE, îndeosebi a celui destinat surselor de 
energie nepoluantă, rețelelor inteligente și 
eficienței energetice până în 2020, în 
comparație cu nivelul actual;

Or.en

Amendamentul 417
Angelika Niebler

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

40a. consideră că semnificaţiei 
economiilor de energie ar trebui să i se 
acorde o importanţă mai mare în cadrul 
negocierilor internaţionale referitoare la 
un nou regim climatic; consideră că 
politicile ambiţioase privind eficienţa 
energetică pot fi puse mai uşor în aplicare 
şi au o influenţă mai redusă asupra 
concurenţei, dacă sunt armonizate la 
nivel internaţional; prin urmare, invită 
Comisia şi statele membre să convingă 
partenerii internaţionali ai UE în cadrul 
negocierilor viitoare de la Cancun cu 
privire la necesitatea măsurilor 
coordonate privind eficienţa energetică;

Or.de

Amendamentul 418
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 40a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40a. susţine solicitarea grupului G20 
prezentată în cadrul declaraţiei 
summitului de la Toronto din 27 iunie 
2010 în vederea eliminării pe termen 
mediu a subvenţiilor pentru combustibilii 
fosili, şi subliniază faptul că o astfel de 
măsură ar elibera miliarde de euro care 
ar putea fi redirecţionate în vederea 
sprijinirii măsurilor privind eficienţa 
energetică, contribuind astfel mult mai 
bine la realizarea obiectivelor strategice 
ale UE în materie de energie privind 
durabilitatea, competitivitatea şi siguranţa 
aprovizionării;

Or.en
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Amendamentul 419
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 40a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40a. subliniază faptul că lupta împotriva 
sărăciei energetice este foarte importantă 
şi că aceasta trebuie integrată în cadrul 
viitoarei iniţiative-pilot a UE împotriva 
sărăciei şi a excluziunii sociale.  În plus, 
consideră că eficienţa energetică poate 
reprezenta un instrument esenţial în 
vederea combaterii sărăciei energetice şi 
subliniază faptul că ar trebui pus accentul 
pe eficienţa energetică în cadrul tuturor 
domeniilor politice relevante;

Or.en

Amendamentul 420
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 40b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40b. consideră că dimensiunea socială a 
dialogului privind energia, aspectele pe 
care le vizează, precum drepturile omului, 
sărăcia energetică şi protecţia 
consumatorilor cu venituri reduse, ar 
trebui luate întotdeauna în considerare în 
momentul elaborării unor politici 
energetice;

Or.en
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Amendamentul 421
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Titlul 6a (nou) (după punctul 40)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. Cercetare şi sensibilizare

Or.en

Amendamentul 422
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 40a (nou) (după titlul 6a (nou)) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40a. solicită Comisiei şi statelor membre 
să intensifice şi să promoveze în 
continuare cercetarea în domeniul 
eficienţei energetice şi măsurile de 
economisire a energiei, în scopul de a 
introduce noi tehnologii eficiente din 
punct de vedere energetic, îndeosebi în 
domeniul transportului şi al industriei;

Or.en

Amendamentul 423
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 40b (nou) [după titlul 6a (nou)] 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40b. solicită Comisiei şi statelor membre 
să promoveze măsuri în vederea sporirii 
nivelului de sensibilizare şi know-how-ul 
cu privire la aspectele privind 
economisirea de energie şi eficienţa 
energetică în rândul părţilor interesate 
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relevante;

Or.en

Amendamentul 424
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 40c (nou) [după titlul 6a (nou)] 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40c. subliniază importanţa unei politici de 
informare consolidate a Comisiei şi a 
statelor membre cu privire la chestiunile 
privind eficienţa energetică şi 
economisirea de energie în rândul tuturor 
părţilor interesate relevante, şi solicită 
Comisiei şi statelor membre să 
îmbunătăţească şi să faciliteze în 
continuare accesul la informaţii privind 
chestiunile referitoare la eficienţa 
energetică şi la economisirea de energie;

Or.en

Amendamentul 425
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Titlul 6a (nou) (după punctul 40) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. Penurie energetică

Or.fr
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Amendamentul 426
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Punctul 40a (nou) [după titlul 6a (nou)] 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40a. invită Comisia Europeană să se 
preocupe în mod activ de problematica 
sărăciei energetice care continuă să se 
accentueze în cadrul UE; salută 
abordarea acestei chestiuni, pe baza unui 
raport, la 2 decembrie în cadrul 
Consiliului Energiei; solicită ca 
Parlamentul European să fie informat cu 
privire la urmările care vor apărea; 

Or.fr

Amendamentul 427
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Punctul 40b (nou) [după titlul 6a (nou)] 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40b. invită statele membre să respecte 
punerea în aplicare a pachetului legislativ 
privind piaţa internă a energiei care 
consacră în special noţiunea de 
„consumatori vulnerabili” şi să pună în 
aplicare măsuri adecvate, prin 
intermediul unor planuri de acţiune 
naţionale în domeniul energiei sau a unor 
dispoziţii sociale vizate; solicită ca toate 
statele membre să aplice o politică 
veritabilă de reducere a penuriei 
energetice, identificând cauzele şi 
simptomele acestui fenomen în vederea 
adoptării unor soluţii durabile pentru 
consumatori;

Or.fr
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Amendamentul 428
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Punctul 40c (nou) [după titlul 6a (nou)] 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40c. invită Comisia Europeană să prezinte 
o evaluare a celor mai bune practici 
privind furnizarea unor tehnologii noi -
precum dezvoltarea sistemelor de 
contorizare inteligente - cu scopul de a 
încuraja un control mai bun al 
consumului energetic, şi o reducere a 
costurilor energetice; 

Or.fr


