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Amendamentul 1
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

având în vedere Comunicarea Comisiei din 
10 ianuarie 2007, intitulată „O politică 
energetică pentru Europa” 
(COM(2007)0001), urmată de 
Comunicarea Comisiei din 13 noiembrie 
2008, intitulată „A doua revizuire 
strategică a politicii energetice - Un plan de 
acțiune al UE pentru securitate și 
solidaritate în domeniul energiei”, alături 
de documentele însoțitoare 
(COM(2008)0781),

având în vedere Comunicarea Comisiei din 
10 ianuarie 2007, intitulată „O politică 
energetică pentru Europa” 
(COM(2007)0001), urmată de 
Comunicarea Comisiei din 13 noiembrie 
2008, intitulată „A doua revizuire 
strategică a politicii energetice - Un plan de 
acțiune al UE pentru securitate și 
solidaritate în domeniul energiei”, alături 
de documentele însoțitoare 
(COM(2008)0781),

Or.el
(Amendament lingvistic nu afectează versiunea în limba română);

Amendamentul 2
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Referirea 5a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directive 2009/28/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO, L 140/16 5.6.2009, p. 16),

Or.en

Amendamentul 3
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Referirea 7a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul (CE) nr. 
1222/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 noiembrie 2009 
privind etichetarea pneurilor în ceea ce 
privește eficiența consumului de 
combustibil și alți parametri esențiali,

Or.en

Amendamentul 4
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Referirea 7a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2009/125/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
instituire a unui cadru pentru stabilirea 
cerințelor în materie de proiectare 
ecologică aplicabile produselor cu impact 
energetic,

Or.en

Amendamentul 5
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Referirea 8a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, 
de modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE,

Or.en
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Amendamentul 6
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Referirea 8b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2010/40/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru 
implementarea sistemelor de transport 
inteligente în domeniul transportului 
rutier și pentru interfețele cu alte moduri 
de transport,

Or.en

Amendamentul 7
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Referirea 11a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 170 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene care prevede că 
Uniunea contribuie la crearea și 
dezvoltarea de rețele transeuropene în 
sectoarele infrastructurilor de 
transporturi, telecomunicații și energie,

Or.en

Amendamentul 8
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Referirea 11a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 6 mai 
2010 privind „Mobilizarea tehnologiilor 
informației și comunicațiilor în vederea 
facilitării tranziției către o economie 
eficientă din punct de vedere energetic și 
cu emisii reduse de carbon”;

Or.el

Amendamentul 9
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Referirea 11b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 34 alineatul (3) 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene privind combaterea 
marginalizării sociale și a sărăciei, care 
prevede că Uniunea asigură o viață 
demnă tuturor celor care nu dispun de 
resurse suficiente,

Or.en

Amendamentul 10
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât economisirea energiei 
reprezintă cea mai avantajoasă din punct 
de vedere al costurilor și mai rapidă 
modalitate de a reduce emisiile de CO2 și 
alte emisii și de a crește securitatea 
aprovizionării și, în consecință, eficiența 
energetică ar trebui să constituie o 
prioritate-cheie a oricărei strategii viitoare 

A. întrucât economisirea energiei și 
eficiența energetică reprezintă modalitățile
cele mai rapide și mai avantajoase din 
punct de vedere al costurilor de a reduce 
emisiile de CO2 și alte emisii și de a crește 
securitatea aprovizionării, întrucât sărăcia 
energetică poate fi combătută strategic 
prin obținerea unui nivel ridicat de 
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a UE, îndeosebi a Strategiei 2020; eficiență energetică a clădirilor și a 
aparaturii electrocasnice; întrucât
eficiența energetică constituie o prioritate-
cheie a Strategiei Europa 2020; întrucât 
resursele instituțiilor publice, și în special 
ale Comisiei Europene, nu se ridică în 
prezent la nivelul acestei ambiții,

Or.en

Amendamentul 11  
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât economisirea energiei 
reprezintă cea mai avantajoasă din punct de 
vedere al costurilor și mai rapidă 
modalitate de a reduce emisiile de CO2 și 
alte emisii și de a crește securitatea 
aprovizionării și, în consecință, eficiența 
energetică ar trebui să constituie o 
prioritate-cheie a oricărei strategii viitoare 
a UE, îndeosebi a Strategiei 2020;

A. întrucât creșterea eficienței globale a 
utilizării energiei reprezintă cea mai 
avantajoasă din punct de vedere al
costurilor și mai rapidă modalitate de a 
reduce emisiile de CO2 și alte emisii și de 
a crește securitatea aprovizionării și, în 
consecință, eficiența energetică ar trebui să 
constituie o prioritate-cheie a unei strategii 
viitoare a UE, îndeosebi a Strategiei 2020;

Or.pl

Amendamentul 12
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât economisirea energiei
reprezintă cea mai avantajoasă din punct de 
vedere al costurilor și mai rapidă 
modalitate de a reduce emisiile de CO2 și 
alte emisii și de a crește securitatea 
aprovizionării și, în consecință, eficiența 
energetică ar trebui să constituie o 
prioritate-cheie a oricărei strategii viitoare 

A. întrucât reducerea consumului de 
energie reprezintă cea mai avantajoasă din 
punct de vedere al costurilor și mai rapidă 
modalitate de a reduce emisiile de CO2 și 
alte emisii și de a crește securitatea 
aprovizionării și, în consecință, eficiența 
energetică trebuie să constituie o prioritate-
cheie a oricărei strategii viitoare a UE, 
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a UE, îndeosebi a Strategiei 2020; îndeosebi a Strategiei 2020;

Or.en

Amendamentul 13

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât cauzele sărăciei energetice 
sunt aceleași pe întregul teritoriu 
european, iar persoanele afectate de 
aceasta se confruntă cu un nivel ridicat al 
datoriilor, întreruperi de conectare, cu 
probleme de sănătate și cu marginalizarea 
socială; întrucât nu există o definiție 
comună a sărăciei energetice la nivel 
european, iar colectarea și coordonarea 
datelor au caracter sporadic, estimările 
actuale arată că între 50 și 125 de 
milioane de europeni sunt afectați de 
sărăcia energetică, criza economică și 
mărirea prețurilor la energie putând duce 
la creșterea acestor cifre,

Or.en

Amendamentul 14
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, deși politica TEN-E există de 
aproximativ 15 ani, doar 10% din 
interconectările de gaze naturale dintre 
statele membre au fost finalizate,
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Amendamentul 15
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât sărăcia energetică constituie 
o problemă majoră care afectează un 
număr din ce în ce mai mare de 
gospodării din Europa și care implică o 
combinație de venituri mici, standarde 
scăzute de încălzire și izolare și prețuri 
prohibitive pentru energie; întrucât 
persoanele afectate de sărăcie sunt 
susceptibile să locuiască în clădiri mai 
vechi, prost izolate, și să folosească 
aparate electrocasnice mai vechi care 
consumă mai multă energie; subliniază 
faptul că, deși cea mai durabilă și 
economică soluție pe termen lung la 
problema sărăciei energetice o reprezintă 
investițiile în locuințe pentru a îmbunătăți 
încălzirea și eficiența energetică a 
gospodăriilor sărace din punct de vedere 
energetic, sunt necesare intervenții într-o 
serie de politici, precum protecția socială 
și prețurile la energie,

Or.en

Amendamentul 16

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât economiile de energie sunt 
esențiale pentru creșterea securității 
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aprovizionării; realizarea obiectivului de 
20% de economii de energie reprezintă, de 
exemplu, echivalentul energiei furnizate 
de 15 conducte Nabucco,

Or.en

Amendamentul 17
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât economiile de energie aduc 
avantaje din punct de vedere economic; 
întrucât importurile de energie ale UE sunt 
în creștere și au valorat 332 de miliarde 
EUR în 2007 și, conform cifrelor Comisiei, 
beneficiile în materie de energie pe an, pot 
depăși €1 000 EUR pe gospodărie, iar 
atingerea cu succes a obiectivului privind 
eficiența energetică poate aduce economii 
de aproximativ 100 de miliarde EUR la 
bugetul UE și poate reduce emisiile cu 
aproape 800 de milioane de tone pe an;

B. întrucât economiile de energie datorate 
consumatorilor finali, precum și utilizării 
eficiente a energiei în procesele de 
conversie, transmisie și stocare aduc 
avantaje din punct de vedere economic; 
întrucât importurile de energie ale UE sunt 
în creștere și au valorat 332 de miliarde 
EUR în 2007 și, conform cifrelor Comisiei, 
beneficiile în materie de energie pe an, pot 
depăși €1 000 EUR pe gospodărie, iar 
atingerea cu succes a obiectivului privind 
eficiența energetică poate aduce economii 
de aproximativ 100 de miliarde EUR la 
bugetul UE și poate reduce emisiile cu 
aproape 800 de milioane de tone pe an;

Or.pl

Amendamentul 18
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât economiile de energie aduc
avantaje din punct de vedere economic; 
întrucât importurile de energie ale UE sunt 
în creștere și au valorat 332 de miliarde 
EUR în 2007 și, conform cifrelor Comisiei, 

B. întrucât avantajele din punct de vedere 
economic ale economiilor de energie sunt 
semnificative, având în vedere că până în 
2020 ar putea fi create un milion de locuri 
de muncă; întrucât importurile de energie 
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beneficiile în materie de energie pe an, pot 
depăși €1 000 EUR pe gospodărie, iar 
atingerea cu succes a obiectivului privind 
eficiența energetică poate aduce economii 
de aproximativ 100 de miliarde EUR la 
bugetul UE și poate reduce emisiile cu 
aproape 800 de milioane de tone pe an;

ale UE sunt în creștere și au valorat 332 de 
miliarde EUR în 2007 și, conform cifrelor 
Comisiei, beneficiile în materie de energie 
pe an, pot depăși €1 000 EUR pe 
gospodărie, care vor fi investite în alte 
sectoare ale economiei, iar atingerea cu 
succes a obiectivului privind eficiența 
energetică poate aduce economii de 
aproximativ 100 de miliarde EUR la 
bugetul UE și poate reduce emisiile cu 
aproape 800 de milioane de tone pe an;

Or.en

Amendamentul 19
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât economiile de energie aduc 
avantaje din punct de vedere economic; 
întrucât importurile de energie ale UE sunt 
în creștere și au valorat 332 de miliarde 
EUR în 2007 și, conform cifrelor Comisiei, 
beneficiile în materie de energie pe an, pot 
depăși €1 000 EUR pe gospodărie, iar
atingerea cu succes a obiectivului privind 
eficiența energetică poate aduce economii 
de aproximativ 100 de miliarde EUR la 
bugetul UE și poate reduce emisiile cu 
aproape 800 de milioane de tone pe an;

B. întrucât economiile de energie aduc 
avantaje din punct de vedere economic și 
social; întrucât importurile de energie ale 
UE sunt în creștere și au valorat 332 de 
miliarde EUR în 2007 și, conform cifrelor 
Comisiei, beneficiile în materie de energie 
pe an, pot depăși €1 000 EUR pe 
gospodărie. În consecință, politicile în 
materie de economisire a energiei și de 
eficiență energetică sunt soluții ale 
problemei pe care o reprezintă sărăcia 
energetică. Atingerea cu succes a 
obiectivului privind eficiența energetică 
poate aduce economii de aproximativ 100 
de miliarde EUR la bugetul UE și poate 
reduce emisiile cu aproape 800 de milioane 
de tone pe an.

Or.en
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Amendamentul 20
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât evoluțiile viitoare ale 
prețurilor la energie vor încuraja 
persoanele să reducă consumul de 
energie; câștigurile reale în materie de 
eficiență energetică pot fi obținute în 
principal prin promovarea mai eficientă a 
unor infrastructuri comune în clădiri, 
sisteme de încălzire și în sectorul 
transporturilor, unde deciziile legate de 
îmbunătățirea utilizării energiei nu se află 
sub controlul și influența persoanelor și 
întreprinderilor,

Or.en

Amendamentul 21

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât trebuie intensificate eforturile în 
vederea atingerii obiectivului de 20% 
privind eficiența energetică până în 2020 și 
întrucât monitorizarea progresului 
înregistrat în vederea atingerii 
obiectivului nu este suficientă;

C. întrucât trebuie intensificate eforturile în 
vederea atingerii obiectivului de 20% 
privind eficiența energetică până în 2020, 
deoarece, conform nivelului actual al 
progreselor înregistrate, doar aproximativ 
jumătate din această cifră va fi atinsă 
până în 2020, iar practicile și tehnologiile 
necesare realizării acestui obiectiv există 
deja,

Or.en
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Amendamentul 22
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât trebuie intensificate eforturile în 
vederea atingerii obiectivului de 20% 
privind eficiența energetică până în 2020 și 
întrucât monitorizarea progresului 
înregistrat în vederea atingerii 
obiectivului nu este suficientă;

C. întrucât rezultatele științifice indică în 
mod clar că trebuie intensificate eforturile 
în vederea atingerii obiectivului de 20% 
privind eficiența energetică până în 2020, 

Or.en

Amendamentul 23
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât trebuie intensificate eforturile în 
vederea atingerii obiectivului de 20% 
privind eficiența energetică până în 2020 și 
întrucât monitorizarea progresului 
înregistrat în vederea atingerii obiectivului 
nu este suficientă;

C. întrucât trebuie intensificate eforturile, 
acordând o atenție deosebită în special la 
nivel local și regional, pentru a atinge 
obiectivul de 20% privind eficiența 
energetică până în 2020 și întrucât 
monitorizarea progresului înregistrat în 
vederea atingerii obiectivului nu este 
suficientă,

Or.en

Amendamentul 24
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în ciuda faptului că există 
un număr mare de dispoziții la nivel 
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național și european menite să ducă la 
economisirea de energie, nu toate acestea 
contribuie la rezultatele dorite; 

Or.de

Amendamentul 25
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât investițiile în eficiență 
energetică se amortizează rapid, iar 
investițiile creează locuri de muncă noi atât 
în zonele rurale, cât și în cele urbane, care, 
într-o mare măsură, nu pot fi externalizate, 
îndeosebi în sectorul construcțiilor și în 
cadrul IMM-urilor;

D. întrucât eficiența energetică este o 
problemă de ordin uman, în care oamenii 
se implică doar dacă sunt destul de 
conștienți de importanța acesteia; la care 
lucrătorii calificați contribuie chiar la 
nivelul gospodăriilor și care are 
consecințe asupra ocupării forței de 
muncă deoarece investițiile în eficiență 
energetică se amortizează rapid, iar 
investițiile creează locuri de muncă noi atât 
în zonele rurale, cât și în cele urbane, care, 
într-o mare măsură, nu pot fi externalizate, 
îndeosebi în sectorul construcțiilor și în 
cadrul IMM-urilor;

Or.en

Amendamentul 26
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât investițiile în eficiență 
energetică se amortizează rapid, iar
investițiile creează locuri de muncă noi atât 
în zonele rurale, cât și în cele urbane, care, 
într-o mare măsură, nu pot fi externalizate, 
îndeosebi în sectorul construcțiilor și în 
cadrul IMM-urilor;

D. întrucât investițiile creează locuri de 
muncă noi atât în zonele rurale, cât și în 
cele urbane, care, într-o mare măsură, nu 
pot fi externalizate, îndeosebi în sectorul 
construcțiilor și în cadrul IMM-urilor,
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Or.en

Amendamentul 27
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât investițiile în eficiență 
energetică se amortizează rapid, iar
investițiile creează locuri de muncă noi atât 
în zonele rurale, cât și în cele urbane, care, 
într-o mare măsură, nu pot fi externalizate, 
îndeosebi în sectorul construcțiilor și în 
cadrul IMM-urilor;

D. întrucât investițiile creează locuri de 
muncă noi atât în zonele rurale, cât și în 
cele urbane, care, într-o mare măsură, nu 
pot fi externalizate, îndeosebi în sectorul 
construcțiilor și în cadrul IMM-urilor,

Or.en

Amendamentul 28
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât investițiile în eficiență
energetică se amortizează rapid, iar 
investițiile creează locuri de muncă noi atât 
în zonele rurale, cât și în cele urbane, care, 
într-o mare măsură, nu pot fi externalizate, 
îndeosebi în sectorul construcțiilor și în 
cadrul IMM-urilor;

D. întrucât prin investițiile în eficiența
energetică se creează locuri de muncă noi 
atât în zonele rurale, cât și în cele urbane, 
care, într-o mare măsură, nu pot fi 
externalizate, îndeosebi în sectorul 
construcțiilor și în cadrul IMM-urilor;

Or.de

Amendamentul 29
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât investițiile în eficiență 
energetică se amortizează rapid, iar 
investițiile creează locuri de muncă noi atât 
în zonele rurale, cât și în cele urbane, care, 
într-o mare măsură, nu pot fi 
externalizate, îndeosebi în sectorul 
construcțiilor și în cadrul IMM-urilor;

D. întrucât investițiile în eficiență 
energetică se amortizează rapid, iar 
investițiile creează locuri de muncă noi la 
nivel local atât în zonele rurale, cât și în 
cele urbane, îndeosebi în sectorul 
construcțiilor și în cadrul IMM-urilor;

Or.en

Amendamentul 30
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât investițiile în eficiență 
energetică se amortizează rapid, iar 
investițiile creează locuri de muncă noi atât 
în zonele rurale, cât și în cele urbane, care, 
într-o mare măsură, nu pot fi externalizate, 
îndeosebi în sectorul construcțiilor și în 
cadrul IMM-urilor;

D. întrucât investițiile în eficiență 
energetică se amortizează relativ rapid în 
comparație cu alte investiții, iar investițiile 
creează locuri de muncă noi atât în zonele 
rurale, cât și în cele urbane, care, într-o 
mare măsură, nu pot fi externalizate, 
îndeosebi în sectorul construcțiilor și în 
cadrul IMM-urilor;

Or.en

Amendamentul 31
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât investițiile în eficiență 
energetică se amortizează rapid, iar 
investițiile creează locuri de muncă noi 
atât în zonele rurale, cât și în cele urbane, 
care, într-o mare măsură, nu pot fi 
externalizate, îndeosebi în sectorul 

D. întrucât investițiile în eficiență 
energetică se amortizează rapid, iar 
investițiile pot crea un milion de locuri de 
muncă noi atât în zonele rurale, cât și în 
cele urbane, care, într-o mare măsură, nu 
pot fi externalizate, îndeosebi în sectorul 
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construcțiilor și în cadrul IMM-urilor; construcțiilor și în cadrul IMM-urilor;

Or.en

Amendamentul 32
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât cererea a fost cea care a 
determinat un consum de energie mai mare 
și există o necesitate reală de a elimina 
barierele pieței privind produsele mai 
eficiente din punct de vedere energetic;

F. întrucât cererea a fost cea care a 
determinat un consum de energie mai mare 
și există o necesitate reală de a elimina 
barierele pieței privind produsele mai 
eficiente din punct de vedere energetic 
pentru a disocia creșterea consumului de 
energie și emisiile de CO2 de creșterea 
economică;

Or.en

Amendamentul 33
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât cererea a fost cea care a 
determinat un consum de energie mai mare 
și există o necesitate reală de a elimina 
barierele pieței privind produsele mai 
eficiente din punct de vedere energetic;

F. întrucât cererea a fost cea care a 
determinat un consum de energie mai mare 
și există o necesitate reală de a promova
produsele mai eficiente din punct de vedere 
energetic,

Or.de

Amendamentul 34
Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât cererea a fost cea care a 
determinat un consum de energie mai mare 
și există o necesitate reală de a elimina 
barierele pieței privind produsele mai 
eficiente din punct de vedere energetic;

F. întrucât cererea a fost cea care a 
determinat un consum de energie mai mare 
și există o necesitate reală de a elimina 
barierele pieței și cele legate de 
reglementare privind produsele mai 
eficiente din punct de vedere energetic;

Or.en

Amendamentul 35

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât cererea a fost cea care a
determinat un consum de energie mai mare 
și există o necesitate reală de a elimina 
barierele pieței privind produsele mai 
eficiente din punct de vedere energetic;

F. întrucât cererea a fost una din cauzele 
care au determinat un consum de energie 
mai mare și există o necesitate reală de a 
elimina barierele pieței privind produsele 
mai eficiente din punct de vedere 
energetic;

Or.en

Amendamentul 36
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât o serie de obstacole se află în 
calea exploatării depline a potențialului 
de economisire a energiei, printre care 
costurile inițiale legate de investiții și lipsa 
de finanțare adecvată și de sensibilizare, 
procedurile complicate, stimulentele 
diferite pentru chiriași și proprietari, 
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precum și faptul că nu este clar stabilit 
cui îi revine responsabilitatea obținerii de 
economii de energie,

Or.en

Amendamentul 37
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât stabilirea de obiective 
obligatorii  în cazul altor domenii 
prioritare, cum ar fi energiile 
regenerabile și calitatea aerului, au 
reprezentat sursele motivării, ale 
participării și ale unei preocupări speciale 
la nivel național și european, 
indispensabile pentru a asigura ambiția 
necesară în politicile specifice și 
mobilizarea în procesul implementării, 

Or.en

Amendamentul 38
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât stabilirea de obiective 
obligatorii  în cazul altor domenii 
prioritare, cum ar fi energiile 
regenerabile și calitatea aerului, au 
reprezentat sursele motivării, ale 
participării și ale unei preocupări speciale 
la nivel național și european, 
indispensabile pentru a asigura ambiția 
necesară în politicile specifice și 
mobilizarea în procesul implementării, 
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Or.en

Amendamentul 39
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât stabilirea de obiective 
obligatorii  în cazul altor domenii 
prioritare, cum ar fi energiile 
regenerabile și calitatea aerului, au 
reprezentat sursele motivării, ale 
participării și ale unei preocupări speciale 
la nivel național și european, 
indispensabile pentru a asigura ambiția 
necesară în politicile specifice și 
mobilizarea în procesul implementării, 

Or.en

Amendamentul 40
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât aplicațiile TIC și 
infrastructurile pot permite obținerea de 
economii de energie, mărirea eficienței 
energetice și reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în rețelele de distribuție a 
energiei electrice, clădirile inteligente, 
locuințele și contorizarea inteligente, 
transporturi, procesele industriale și 
modurile durabile de organizare,

Or.en
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Amendamentul 41
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât lipsa de responsabilitate și de 
angajament în ceea ce privește atingerea 
obiectivului de 20% duc la încetinirea 
progreselor în economisirea de energie,

Or.en

Amendamentul 42
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât aproximativ 40% din totalul 
consumului de energie are loc în clădiri, iar 
acestea produc aproximativ 36% din totalul 
emisiilor de gaze cu efect de seră din UE și 
întrucât sectorul construcțiilor reprezintă o 
mare parte a economiei UE, generând 
aproximativ 12% din PIB-ul UE;

G. întrucât aproximativ 40% din totalul 
consumului de energie are loc în clădiri, iar 
acestea produc aproximativ 36% din totalul 
emisiilor de gaze cu efect de seră din UE și 
întrucât sectorul construcțiilor reprezintă o 
mare parte a economiei UE, generând 
aproximativ 12% din PIB-ul UE; întrucât 
clădirile existente reprezintă 99% din 
parcul imobiliar și nu au încă luate 
măsuri adecvate de reducere a 
consumului lor de energie; întrucât 
creșterea numărului și nivelului 
renovărilor substanțiale în parcul 
imobiliar existent este esențială în 
atingerea obiectivelor UE în materie de 
climat și energie pentru 2020 și 2050, 
creându-se în același timp sute de mii de 
locuri de muncă la nivel local, ceea ce 
reprezintă o contribuție semnificativă la 
redresarea economică în UE;

Or.en
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Amendamentul 43
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât aproximativ 40% din totalul 
consumului de energie are loc în clădiri, iar 
acestea produc aproximativ 36% din totalul 
emisiilor de gaze cu efect de seră din UE și 
întrucât sectorul construcțiilor reprezintă o 
mare parte a economiei UE, generând 
aproximativ 12% din PIB-ul UE;

G. întrucât aproximativ 40% din totalul 
consumului de energie are loc în clădiri, iar 
acestea produc aproximativ 36% din totalul 
emisiilor de gaze cu efect de seră din UE și 
întrucât sectorul construcțiilor reprezintă o 
mare parte a economiei UE, generând 
aproximativ 12% din PIB-ul UE și întrucât 
soluțiile privind eficiența energetică 
pentru anvelopa clădirilor și sistemele de 
automatizare și control ale clădirilor pot fi 
implementate atât în clădirile existente, 
cât și în cele nou construite, contribuind 
astfel la importante economii de energie;

Or.en

Amendamentul 44
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât cheltuielile legate de energie 
influențează semnificativ costurile de 
întreținere, iar cetățenii europeni sunt 
nemulțumiți din cauza prețurilor la 
energie, considerând că situația s-a 
deteriorat în ultimii cinci ani, majoritatea 
dintre ei așteptându-se ca aceasta să se 
înrăutățească sau să stagneze în cursul 
anului viitor;

Or.en
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Amendamentul 45
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât locuințele nu sunt adaptate la 
schimbările climatice: există locuințe 
insuficient de răcoroase în timpul verii și 
insuficient de călduroase în timpul iernii 
(peste 15% în Italia, Letonia, Polonia, 
Cipru și 50% în Portugalia), iar în țări ca 
Cipru și Italia, locuințele nu sunt adaptate 
iernilor reci;

Or.en

Amendamentul 46
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât motoarele electrice industriale 
consumă 30%-40% din energia electrică 
generată la nivel mondial și întrucât 
optimizarea adecvată a sistemelor de 
motoare respective, îndeosebi prin 
utilizarea reglajului de viteză, poate 
economisi între 30% și 60% din energia 
consumată,

H. întrucât eficiența energetică globală 
brută depinde, pe de o parte, de utilizarea 
de către consumatori a produselor și 
serviciilor cu consum mic de energie 
disponibile în comerț și, pe de altă parte, 
de producătorii și furnizorii de energie;

Or.pl

Amendamentul 47
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Considerentul H
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât motoarele electrice industriale 
consumă 30%-40% din energia electrică 
generată la nivel mondial și întrucât 
optimizarea adecvată a sistemelor de 
motoare respective, îndeosebi prin 
utilizarea reglajului de viteză, poate 
economisi între 30% și 60% din energia 
consumată,

H. întrucât motoarele electrice industriale 
consumă 30%-40% din energia electrică 
generată la nivel mondial și întrucât 
optimizarea adecvată a sistemelor de 
motoare respective prin utilizarea 
reglajului de viteză și a altor tehnici, poate 
economisi între 30% și 60% din energia 
consumată,

Or.en

Amendamentul 48
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât transporturile produc 30% 
din totalul emisiilor cu efect de seră din 
Europa, înlocuirea autovehiculelor care 
folosesc combustibili fosili tradiționali cu 
vehicule dotate cu tehnologie verde 
acționate de energie regenerabilă ar 
contribui în mod substanțial la reducerea 
emisiilor de CO2 și la stocarea opțională 
de energie, permițând astfel rețelelor de 
energie să facă față fluctuațiilor din 
producția de energie din surse 
regenerabile;

Or.en

Amendamentul 49
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât sectorul tehnologiilor 
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informației și comunicațiilor (TIC) este 
responsabil pentru aproximativ 8% din 
consumul de energie electrică și 2% din 
emisiile de carbon din Europa (dintre 
care 1,75% sunt rezultatul utilizării 
produselor și serviciilor TIC și 0,25% al 
producției acestora) și prezintă un model 
de creștere rapidă a emisiilor de carbon;

Or.en

Amendamentul 50
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât se estimează că 69% din 
fondul locativ european este ocupat de 
proprietari și 17% reprezintă locuințe 
închiriate îndeosebi de proprietari privați, 
și întrucât sectorul locuințelor private 
cunoaște constrângeri financiare în 
realizarea de renovări energetice;

Or.en

Amendamentul 51
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. subliniază că energia este 
indispensabilă tuturor gospodăriilor 
europene și invită Comisia să ia în 
considerare accesul cetățenilor la 
serviciile energetice moderne la prețuri 
accesibile și să aplice măsuri de evitare a 
sărăciei energetice;

Or.en
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Amendamentul 52
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât procesele fizico-chimice care 
permit utilizarea mai bună a căldurii 
generate de combustibilii fosili și reacțiile 
nucleare oferă un potențial enorm de 
creștere a eficienței; 

Or.pl

Amendamentul 53
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât actuala criză economică ar 
putea duce la accelerarea tranziției spre o 
economie cu emisii scăzute de carbon și 
eficientă din punct de vedere energetic și 
la încurajarea schimbării 
comportamentului cetățenilor în ceea ce 
privește consumul de energie;

Or.en

Amendamentul 54
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât dezvoltarea și 
comercializarea noilor tehnologii 
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energetice de vârf în scopul producerii 
durabile de energie și al utilizării eficiente 
a acesteia sunt indispensabile,

Or.de

Amendamentul 55
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât aproximativ 70% din parcul 
imobiliar european se află în proprietate 
privată, iar proprietarii privați cunosc 
dificultăți financiare legate de renovarea 
clădirilor pe care le dețin;

Or.en

Amendamentul 56
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât obiectivul obligatoriu de 20% 
de energie din surse regenerabile din 
consumul final de energie până în 2020 
poate fi atins doar dacă parcul imobiliar 
existent este renovat;

Or.en

Amendamentul 57
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât întreprinderile europene 
înregistrează rezultate impresionante în 
ceea ce privește reducerea emisiilor lor de 
gaze cu efect de seră și,fapt și mai 
important, în reducerea de emisii la nivel 
european și mondial cu ajutorul 
produselor și soluțiilor inovatoare;

Or.en

Amendamentul 58
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât Comisia ar trebui să evalueze 
necesitatea includerii de categorii noi de 
produse, cum ar fi controalele 
automatizate și instalațiile de aer 
condiționat în clădirile rezidențiale și 
nerezidențiale, în Directiva privind 
proiectarea ecologică și Directiva 
etichetării energetice,

Or.en

Amendamentul 59
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât controlul consumului de 
energie la nivel european este necesar, de 
asemenea, pentru creșterea utilizării de 
energie din surse regenerabile, simultan 
cu economisirea de energie și mărirea 
eficienței energetice;
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Or.en

Amendamentul 60
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât niciuna din cotele ETS 
acordate noilor state membre nu a fost 
afectată eficienței energetice;

Or.en

Amendamentul 61
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Considerentul Hc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hc. întrucât criza economică și financiară 
a dus la scăderea bugetului pentru 
investiții și a veniturilor populației, 
Comisia și statele membre trebuie să 
adopte un demers nou, investind în soluții 
și în tehnologii pentru eficiența energetică 
și cu emisii reduse de carbon, pentru a 
crea locuri de muncă, întreprinderi, 
competențe și încredere în politica 
energetică;

Or.en

Amendamentul 62
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Considerentul Hc (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hc. întrucât trebuie menținută 
competitivitatea întreprinderilor europene 
mari consumatoare de energie, în 
contextul concurenței globale, 

Or.de

Amendamentul 63

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE
Fiona Hall în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou) (după titlul 1) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. invită statele membre, autoritățile 
locale și în special Comisia să acorde 
eficienței energetice atenția necesară și să 
asigure resurse (umane și financiare) pe 
măsura ambițiilor lor;

Or.en

Amendamentul 64
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020,
PAEE ar trebui să includă un angajament
din partea Comisiei de a propune măsuri 

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
punerii în aplicare a legislației în vigoare;
îndeamnă Comisia să includă în noul 
PAEE angajamentul de a propune 
obiective obligatorii privind eficiența 
energetică, corecte și măsurabile pentru 
statele membre, care țin cont de poziția de 
plecare a fiecărui stat membru și de 
circumstanțele naționale. solicită Comisiei 
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suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute 
ale consumului de energie pentru a 
garanta transparența;

să propună măsuri suplimentare și să 
consolideze mecanismele de aplicare 
pentru a garanta aplicarea legislației în 
vigoare;

Or.en

Amendamentul 65

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, 
PAEE ar trebui să includă un angajament 
din partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

1. pentru orientarea discuțiilor la 
Summitul privind energia din 4 februarie, 
invită Comisia să prezinte până la sfârșitul 
anului 2010 un PAEE revizuit care să 
cuprindă măsuri suplimentare ale UE, 
inclusiv un obiectiv obligatoriu la nivel 
european de reducere a consumului de 
energie primară cu 25% până în 2020, 
dacă este cazul, distribuit în mod egal 
între statele membre, măsurabil și care 
ține cont de poziția de plecare a fiecărui 
stat membru și de circumstanțele naționale.
Metoda ar trebui să se bazeze pe reduceri 
absolute ale consumului de energie, iar 
obiectivele ar trebui să fie definite pe baza 
unei valori fixe pentru a garanta 
transparența;

Or.en
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Amendamentul 66
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, 
PAEE ar trebui să includă un angajament 
din partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

1. invită Comisia să prezinte o evaluare 
până la sfârșitul anului 2010 a rezultatului 
eforturilor depuse de statele membre și de 
Comisie și să acționeze în consecință, 
propunând, printre altele, măsuri 
suplimentare ale UE pentru statele 
membre, precum obiective obligatorii 
privind eficiența energetică, corecte și 
măsurabile pentru statele membre, care țin 
cont de poziția de plecare a fiecărui stat 
membru și de circumstanțele naționale și 
care corespund unei reduceri de 20% a 
consumului de energie primară 
comparativ cu valorile obișnuite.
subliniază faptul că metoda ar trebui să se 
bazeze pe reduceri absolute ale consumului 
de energie pentru a garanta transparența;

Or.en

Amendamentul 67
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, 
PAEE ar trebui să includă un angajament 
din partea Comisiei de a propune măsuri
suplimentare ale UE, precum obiective 

1. invită Comisia să prezinte până la 
sfârșitul anului un PAEE însoțit de un 
studiu de impact corespunzător, care să 
cuprindă măsuri precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 



AM\835673RO.doc 33/104 PE450.651v02-00

RO

obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

consumului de energie pentru a garanta 
transparența; 

Or.en

Amendamentul 68
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, 
PAEE ar trebui să includă un angajament 
din partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

1. invită Comisia să prezinte o propunere 
referitoare la obiective obligatorii privind 
eficiența energetică, corecte și măsurabile 
pentru statele membre, care țin cont de 
poziția de plecare a fiecărui stat membru și 
de circumstanțele naționale; subliniază 
faptul că metoda ar trebui să se bazeze pe 
reduceri absolute ale consumului de 
energie pentru a garanta transparența 

Or.en

Amendamentul 69
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020,
PAEE ar trebui să includă un angajament 
din partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

1. invită Comisia să prezinte până la 
sfârșitul anului un PAEE însoțit de un 
studiu de impact corespunzător, care să 
cuprindă măsuri precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

Or.en

Amendamentul 70
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și 
incapacitatea UE de a-și atinge obiectivul 
pentru 2020, PAEE ar trebui să includă un 
angajament din partea Comisiei de a 
propune măsuri suplimentare ale UE, 
precum aprobarea prealabilă a planului 
național de acțiune privind eficiența 
energetică al fiecărui stat membru;
consideră că astfel de măsuri 
suplimentare ar trebui să fie corecte și 
măsurabile, să aibă un impact efectiv și 
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trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

direct asupra implementării planurilor 
naționale privind eficiența energetică și să 
țină cont de poziția de plecare a fiecărui 
stat membru și de circumstanțele naționale; 
subliniază faptul că metoda ar trebui să se 
bazeze pe reduceri absolute ale consumului 
de energie pentru a garanta transparența;

Or.en

Amendamentul 71
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de 
plecare a fiecărui stat membru și de 
circumstanțele naționale; subliniază 
faptul că metoda ar trebui să se bazeze pe 
reduceri absolute ale consumului de 
energie pentru a garanta transparența;

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a monitoriza continuu 
implementarea legislației existente și de a 
iniția proceduri de încălcare în cazul 
nerespectării dispozițiilor;

Or.en

Amendamentul 72
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Arturs 
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 1 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de 
plecare a fiecărui stat membru și de 
circumstanțele naționale; subliniază 
faptul că metoda ar trebui să se bazeze pe 
reduceri absolute ale consumului de 
energie pentru a garanta transparența;

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE; invită statele membre 
să ajungă la acord privind o metodologie 
comună de măsurare a obiectivelor 
naționale privind eficiența energetică și să 
monitorizeze progresele realizate în 
vederea atingerii acestor obiective;

Or.en

Amendamentul 73
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să cuprindă propunerea Comisiei 
de măsuri concrete ale UE, precum 
obiective individuale privind eficiența 
energetică, corecte și măsurabile pentru 
statele membre, care țin cont de poziția de 
plecare a fiecărui stat membru și de 
circumstanțele naționale și de introducerea 
unor obiective intermediare; subliniază 
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trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

faptul că metoda ar trebui să se bazeze pe 
reduceri absolute ale consumului de 
energie pentru a garanta transparența;
invită statele membre să stabilească o 
metodă general valabilă de evaluare a 
eficienței energetice și să monitorizeze 
progresele realizate în atingerea acestui 
obiectiv;

Or.de

Amendamentul 74
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
poate include intenția Comisiei de a 
propune măsuri suplimentare ale UE, 
precum obiective orientative privind 
eficiența energetică, corecte și măsurabile 
pentru statele membre, care țin cont de 
poziția de plecare a fiecărui stat membru și 
de circumstanțele naționale și care iau în 
considerare mai ales progresele deja 
realizate de statele membre în ceea ce 
privește eficiența energetică; subliniază 
faptul că metoda ar trebui să se bazeze pe 
reduceri absolute ale consumului de 
energie pentru a garanta transparența;

Or.de
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Amendamentul 75
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute 
ale consumului de energie pentru a 
garanta transparența;

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, corecte și măsurabile, 
care țin cont de poziția de plecare a fiecărui 
stat membru și de circumstanțele naționale;

Or.en

Amendamentul 76
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
rentabile ale UE, în vederea obținerii de 
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obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute 
ale consumului de energie pentru a 
garanta transparența;

obiective privind eficiența energetică,
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale;

Or.en

Amendamentul 77
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, prin 
aplicarea principiului „a măsura 
înseamnă a controla”, PAEE ar trebui să 
includă un angajament din partea Comisiei 
de a propune măsuri suplimentare ale UE, 
precum obiective obligatorii privind 
eficiența energetică, corecte și măsurabile 
pentru statele membre, care țin cont de 
poziția de plecare a fiecărui stat membru și 
de circumstanțele naționale; subliniază 
faptul că metoda ar trebui să se bazeze pe 
reduceri absolute ale consumului de 
energie pentru a garanta transparența;

Or.en

Amendamentul 78
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 1 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a se asigura că actuala 
legislație a UE este corect pusă în aplicare 
și, unde este cazul, de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

Or.en

Amendamentul 79
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
ambițioase ale UE, corecte și măsurabile 
pentru statele membre, care țin cont de 
poziția de plecare a fiecărui stat membru și 
de circumstanțele naționale; subliniază 
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a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

faptul că metoda ar trebui să se bazeze pe 
reduceri absolute ale consumului de 
energie pentru a garanta transparența;

Or.en

Amendamentul 80
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a 
rezultatului eforturilor depuse de statele 
membre și de Comisie; consideră că, în 
cazul în care evaluarea relevă o punere în 
aplicare a strategiei nesatisfăcătoare și, în 
consecință, se estimează că UE nu își va 
putea atinge obiectivul pentru 2020, PAEE 
ar trebui să includă un angajament din 
partea Comisiei de a propune măsuri 
suplimentare ale UE, precum obiective 
orientative privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele 
membre, care țin cont de poziția de plecare 
a fiecărui stat membru și de circumstanțele 
naționale; subliniază faptul că metoda ar 
trebui să se bazeze pe reduceri absolute ale 
consumului de energie pentru a garanta 
transparența;

Or.en

Amendamentul 81
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. constată existența unor mari diferențe 
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între regiunile europene și statele membre 
care împiedică stabilirea unor obiective 
obligatorii standard privind eficiența 
energetică; subliniază că obiective cu 
caracter juridic obligatoriu pot fi incluse 
numai după ce s-a ajuns la un acord 
privind o metodologie comună; invită, 
prin urmare, statele membre să ajungă la 
acord privind metodologia comună care 
să măsoare eficiența energetică și 
obiectivele economice și să monitorizeze 
progresele realizate în vederea atingerii 
acestor obiective;

Or.en

Amendamentul 82
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită UE să adopte un obiectiv 
obligatoriu de reducere a consumului de 
energie primară cu cel puțin 20% până în 
2020, pe baza unei valori fixe din 2010, 
pentru a oferi un scop stabil, a simplifica 
măsurarea și a da un semnal politic clar 
necesar încurajării investițiilor în 
economia ecologică;

Or.en

Amendamentul 83
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită UE să adopte un obiectiv 
obligatoriu în materie de eficiență 
energetică de cel puțin 20% până în 2020 
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și astfel să avanseze în procesul de 
tranziție spre o economie durabilă și 
ecologică;

Or.en

Amendamentul 84
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune privind eficiența energetică 
ambițios, care face bilanțul progresului 
înregistrat cu toate măsurile incluse în 
planul de acțiune pentru anul 2006, 
consolidează punerea în aplicare a 
măsurilor privind eficiența energetică 
adoptate conform planului de acțiune 
pentru anul 2006, încă în derulare, și 
include măsuri noi, adecvate, în vederea 
atingerii obiectivului pentru 2020;

2. invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune privind eficiența energetică 
ambițios, care face bilanțul progresului 
înregistrat cu toate măsurile incluse în 
planul de acțiune pentru anul 2006, 
consolidează punerea în aplicare a 
măsurilor privind eficiența energetică 
adoptate conform planului de acțiune 
pentru anul 2006, încă în derulare, și 
include măsuri suplimentare și adecvate, 
în conformitate cu criteriile de 
subsidiaritate și proporționalitate 
necesare în vederea atingerii obiectivului 
pentru 2020;

Or.en

Amendamentul 85
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune privind eficiența energetică 
ambițios, care face bilanțul progresului 
înregistrat cu toate măsurile incluse în 
planul de acțiune pentru anul 2006, 
consolidează punerea în aplicare a 
măsurilor privind eficiența energetică 

2. invită Comisia să prezinte, până la 
sfârșitul anului și înaintea reuniunii 
Consiliului European privind energia din 
4 februarie 2011, un plan de acțiune 
privind eficiența energetică ambițios, care 
face bilanțul progresului înregistrat cu toate 
măsurile incluse în planul de acțiune pentru 
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adoptate conform planului de acțiune 
pentru anul 2006, încă în derulare, și 
include măsuri noi, adecvate, în vederea 
atingerii obiectivului pentru 2020;

anul 2006, consolidează punerea în 
aplicare a măsurilor privind eficiența 
energetică adoptate conform planului de 
acțiune pentru anul 2006, încă în derulare, 
și include măsuri noi, adecvate, în vederea 
atingerii obiectivului pentru 2020;

Or.en

Amendamentul 86
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune privind eficiența energetică 
ambițios, care face bilanțul progresului 
înregistrat cu toate măsurile incluse în 
planul de acțiune pentru anul 2006, 
consolidează punerea în aplicare a 
măsurilor privind eficiența energetică 
adoptate conform planului de acțiune 
pentru anul 2006, încă în derulare, și 
include măsuri noi, adecvate, în vederea 
atingerii obiectivului pentru 2020;

2. invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune privind eficiența energetică 
ambițios, care face bilanțul progresului 
înregistrat cu toate măsurile incluse în 
planul de acțiune pentru anul 2006, 
consolidează punerea în aplicare a 
măsurilor privind eficiența energetică 
adoptate conform planului de acțiune 
pentru anul 2006, încă în derulare, și 
include măsuri noi, adecvate, în vederea 
atingerii obiectivului pentru 2020, luând în 
considerare întregul lanț de aprovizionare 
și consum de energie;

Or.en

Amendamentul 87
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune privind eficiența energetică 
ambițios, care face bilanțul progresului 
înregistrat cu toate măsurile incluse în 
planul de acțiune pentru anul 2006, 

2. invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune privind eficiența energetică 
ambițios, care face bilanțul progresului 
înregistrat cu toate măsurile incluse în 
planul de acțiune pentru anul 2006, 
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consolidează punerea în aplicare a 
măsurilor privind eficiența energetică 
adoptate conform planului de acțiune 
pentru anul 2006, încă în derulare, și 
include măsuri noi, adecvate, în vederea 
atingerii obiectivului pentru 2020;

consolidează punerea în aplicare a 
măsurilor privind eficiența energetică 
adoptate conform planului de acțiune 
pentru anul 2006, încă în derulare, și 
include măsuri noi, adecvate, în vederea 
atingerii obiectivului pentru 2020 și acordă 
atenție întregului lanț de aprovizionare cu 
energie;

Or.en

Amendamentul 88
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune privind eficiența energetică 
ambițios, care face bilanțul progresului 
înregistrat cu toate măsurile incluse în 
planul de acțiune pentru anul 2006, 
consolidează punerea în aplicare a 
măsurilor privind eficiența energetică 
adoptate conform planului de acțiune 
pentru anul 2006, încă în derulare, și 
include măsuri noi, adecvate, în vederea 
atingerii obiectivului pentru 2020;

2. invită Comisia să prezinte un plan de 
acțiune privind eficiența energetică 
ambițios, care face bilanțul progresului 
înregistrat cu toate măsurile incluse în 
planul de acțiune pentru anul 2006, 
consolidează punerea în aplicare a 
măsurilor privind eficiența energetică 
adoptate conform planului de acțiune 
pentru anul 2006, încă în derulare, și 
include măsuri noi, adecvate și rentabile, 
în vederea atingerii obiectivului pentru 
2020;

Or.de

Amendamentul 89
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că deși cel de-al 
treilea pachet energetic solicită statelor 
membre să definească consumatorii 
vulnerabili, să adopte planuri de acțiune 
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naționale și să asigure conectarea 
consumatorilor vulnerabili când aceștia 
cunosc perioade dificile, pachetul nu cere 
realizarea de acțiuni la nivel european, 
cum ar fi definirea comună, colectarea de 
date, cercetarea și inițiativele coordonate; 
invită Comisia să combată sărăcia 
energetică monitorizând punerea în 
aplicare a legislației în vigoare, 
propunând noi instrumente și, dacă este 
necesar, legislație nouă;

Or.en

Amendamentul 90
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că este esențial să 
existe o legislație consecventă și că 
sinergia dintre diferitele măsuri propuse 
poate fi obținută doar dacă toate noile 
măsuri respectă ierarhia celor trei R; 
reducerea cererii finale de energie cu 
conținut înalt de energie primară, 
reciclarea energiei care nu poate fi 
utilizată într-un anumit sector  (căldura 
reziduală din generarea de energie sau 
din procesele industriale) în alte sectoare 
(încălzirea locuințelor) și înlocuirea 
cererii de combustibili fosili care se 
menține cu energie regenerabilă; 

Or.en

Amendamentul 91
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 2b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază că pentru realizarea unei 
economii durabile până în 2050 este 
necesară o strategie în sectorul încălzirii 
și răcirii (căldura industrială, încălzirea 
locuințelor, răcirea) construită pe 
sinergiile dintre sectoare și care nu poate 
fi obținută decât cu condiția stabilirii unei 
ierarhii a celor trei R pentru: reducerea 
cererii finale de energie cu conținut înalt 
de energie primară, reciclarea energiei 
care nu poate fi utilizată într-un anumit 
sector  (căldura reziduală din generarea 
de energie sau din procesele industriale) 
în alte sectoare (încălzirea locuințelor) și 
înlocuirea cererii de combustibili fosili 
care se menține cu energie regenerabilă; 

Or.en

Amendamentul 92
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 2b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază faptul că pentru o strategie 
consecventă pentru Europa de creare a 
unei economii cu emisii scăzute de carbon 
până în 2050 este necesară o strategie 
clară și cuprinzătoare în ceea ce privește 
producerea și utilizarea căldurii (căldura 
industrială, încălzirea locuințelor, 
răcirea);

Or.en

Amendamentul 93

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită revizuirea Directivei privind 
serviciile energetice, astfel încât să 
includă o așa-zisă abordare de tip tablou 
de bord (cu obiective flexibile), care le 
oferă statelor membre flexibilitatea de a 
alege domeniile pe care se vor axa, 
bazându-se pe estimări privind eficiența 
din punct de vedere al costurilor și 
economiile de energie potențiale;

3. solicită revizuirea Directivei privind 
serviciile energetice înaintea verii 2011 
care să includă o evaluare critică a 
planurilor naționale de acțiune privind 
eficiența energetică și implementarea 
acestora, inclusiv un model obligatoriu de 
raportare, și care să evalueze și să 
ierarhizeze toate acțiunile statelor 
membre;

Or.en

Amendamentul 94
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită revizuirea Directivei privind 
serviciile energetice, astfel încât să includă 
o așa-zisă abordare de tip tablou de bord 
(cu obiective flexibile), care le oferă 
statelor membre flexibilitatea de a alege 
domeniile pe care se vor axa, bazându-se 
pe estimări privind eficiența din punct de 
vedere al costurilor și economiile de 
energie potențiale;

3. solicită revizuirea Directivei privind 
serviciile energetice, astfel încât să includă 
o așa-zisă abordare de tip tablou de bord 
(cu obiective flexibile), care le oferă 
statelor membre flexibilitatea de a alege 
domeniile pe care se vor axa, bazându-se 
pe estimări privind eficiența din punct de 
vedere al costurilor și economiile de 
energie potențiale; dată fiind interacțiunea 
puternică dintre așteptările societății și ale 
sectoarelor implicate în ceea ce privește 
serviciile energetice și modurile de 
consum al energiei și comportamentul;

Or.en

Amendamentul 95
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită revizuirea Directivei privind 
serviciile energetice, astfel încât să includă 
o așa-zisă abordare de tip tablou de bord 
(cu obiective flexibile), care le oferă 
statelor membre flexibilitatea de a alege 
domeniile pe care se vor axa, bazându-se 
pe estimări privind eficiența din punct de 
vedere al costurilor și economiile de 
energie potențiale;

3. solicită revizuirea Directivei privind 
serviciile energetice, astfel încât să includă 
o așa-zisă abordare de tip tablou de bord 
(cu obiective flexibile), care le oferă 
statelor membre flexibilitatea de a alege 
domeniile pe care se vor axa, bazându-se 
pe estimări privind eficiența din punct de 
vedere al costurilor și economiile de 
energie potențiale; îndeamnă statele 
membre să găsească un acord cu privire 
la o metodologie comună de calcul al 
economiilor de energie;

Or.en

Amendamentul 96
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită revizuirea Directivei privind 
serviciile energetice, astfel încât să 
includă o așa-zisă abordare de tip tablou 
de bord (cu obiective flexibile), care le 
oferă statelor membre flexibilitatea de a 
alege domeniile pe care se vor axa, 
bazându-se pe estimări privind eficiența 
din punct de vedere al costurilor și 
economiile de energie potențiale;

3. solicită revizuirea Directivei privind 
serviciile energetice, care le oferă statelor 
membre flexibilitatea de a alege domeniile 
pe care se vor axa, bazându-se pe estimări 
privind eficiența din punct de vedere al 
costurilor și economiile de energie 
potențiale;

Or.en

Amendamentul 97
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 3 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită revizuirea Directivei privind 
serviciile energetice, astfel încât să 
includă o așa-zisă abordare de tip tablou de 
bord (cu obiective flexibile), care le oferă 
statelor membre flexibilitatea de a alege 
domeniile pe care se vor axa, bazându-se 
pe estimări privind eficiența din punct de 
vedere al costurilor și economiile de 
energie potențiale;

3. solicită revizuirea Directivei privind 
serviciile energetice, pentru a extinde 
calendarul acesteia până în 2020 și 
pentru a include o așa-zisă abordare de tip 
tablou de bord (cu obiective flexibile), care 
le oferă statelor membre flexibilitatea de a 
alege domeniile pe care se vor axa, 
bazându-se pe estimări privind eficiența 
din punct de vedere al costurilor și 
economiile de energie potențiale;

Or.en

Amendamentul 98
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei să combine legislația 
europeană existentă, de exemplu, 
Directiva privind proiectarea ecologică și 
Directiva etichetării energetice, în loc să o 
suplimenteze și mai mult pentru a 
implementa legislația UE în cel mai 
eficient mod și a exploata sinergiile, mai 
ales în folosul consumatorilor;

Or.en

Amendamentul 99
Yannik Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să includă o evaluare 
critică a planurilor naționale de acțiune 
privind eficiența energetică și a punerii 

eliminat
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lor în aplicare, inclusiv un model 
obligatoriu de raportare, îmbinarea 
raportării cu Directiva privind serviciile 
energetice, etichetarea energetică și 
proiectarea ecologică, astfel încât să 
elimine greutățile întâmpinate de statele 
membre și să evalueze acțiunile statelor 
membre și să le ierarhizeze în vederea 
unei utilizări corecte a abordării 
obiectivelor flexibile;

Or. en

Amendamentul 100
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să includă o evaluare 
critică a planurilor naționale de acțiune 
privind eficiența energetică și a punerii lor 
în aplicare, inclusiv un model obligatoriu 
de raportare, îmbinarea raportării cu 
Directiva privind serviciile energetice, 
etichetarea energetică și proiectarea 
ecologică, astfel încât să elimine greutățile 
întâmpinate de statele membre și să 
evalueze acțiunile statelor membre și să le 
ierarhizeze în vederea unei utilizări corecte 
a abordării obiectivelor flexibile;

4. invită Comisia să includă o evaluare 
critică a planurilor naționale de acțiune 
privind eficiența energetică și a punerii lor 
în aplicare; consideră că dezvoltarea unui 
sistem de monitorizare cuprinzător și 
colectiv mărește capacitatea de a compara 
în mod exact rezultatele fiecărui stat 
membru în domeniul eficienței 
energetice; invită Comisia să includă un 
model obligatoriu de raportare, îmbinarea 
raportării cu Directiva privind serviciile 
energetice, etichetarea energetică și 
proiectarea ecologică, astfel încât să 
elimine greutățile întâmpinate de statele 
membre și să evalueze acțiunile statelor 
membre și să le ierarhizeze în vederea unei 
utilizări corecte a abordării de tipul 
obiectivelor flexibile;

Or.en
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Amendamentul 101
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să includă o evaluare 
critică a planurilor naționale de acțiune 
privind eficiența energetică și a punerii lor 
în aplicare, inclusiv un model obligatoriu
de raportare, îmbinarea raportării cu 
Directiva privind serviciile energetice, 
etichetarea energetică și proiectarea 
ecologică, astfel încât să elimine greutățile 
întâmpinate de statele membre și să 
evalueze acțiunile statelor membre și să le 
ierarhizeze în vederea unei utilizări corecte 
a abordării obiectivelor flexibile;

4. invită Comisia să includă o evaluare 
critică a planurilor naționale de acțiune 
privind eficiența energetică și a punerii lor 
în aplicare, inclusiv standarde comune de 
raportare care să includă elemente privind 
cerințele minime precum toate 
instrumentele relevante legate de politica 
eficienței energetice, inclusiv instrumente 
necoercitive și de sprijinire, precum cele 
de finanțare, îmbinarea raportării cu 
Directiva privind serviciile energetice, 
etichetarea energetică și proiectarea 
ecologică, astfel încât să elimine greutățile 
întâmpinate de statele membre și să 
evalueze acțiunile statelor membre și să le 
ierarhizeze în vederea unei utilizări corecte 
a abordării de tipul obiectivelor flexibile;

Or.en

Amendamentul 102
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să includă o evaluare 
critică a planurilor naționale de acțiune 
privind eficiența energetică și a punerii lor 
în aplicare, inclusiv un model obligatoriu 
de raportare, îmbinarea raportării cu 
Directiva privind serviciile energetice, 
etichetarea energetică și proiectarea 
ecologică, astfel încât să elimine greutățile 
întâmpinate de statele membre și să 
evalueze acțiunile statelor membre și să le 
ierarhizeze în vederea unei utilizări corecte 

4. invită Comisia să includă o evaluare 
critică a planurilor naționale de acțiune 
privind eficiența energetică și a punerii lor 
în aplicare, inclusiv un model obligatoriu 
de raportare, îmbinarea raportării cu 
Directiva privind serviciile energetice, 
etichetarea energetică și proiectarea 
ecologică, astfel încât să elimine greutățile 
întâmpinate de statele membre și să 
evalueze acțiunile statelor membre și să le 
ierarhizeze în vederea unei utilizări corecte 



AM\835673RO.doc 53/104 PE450.651v02-00

RO

a abordării obiectivelor flexibile; a abordării de tipul obiectivelor flexibile;
în același timp ar trebui avut în vedere un 
mecanism de monitorizare a obiectivelor 
privind eficiența energetică în scopul 
evaluării planurilor naționale de acțiune 
privind eficiența energetică;

Or.en

Amendamentul 103
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă statele membre să creeze 
programe complexe de supraveghere a 
pieței și de monitorizare a conformității 
pentru directivele privind clădirile, 
proiectarea ecologică, etichetarea 
energetică și etichetarea energetică a 
pneurilor, în special în ceea ce privește 
importurile, și invită Comisia să 
monitorizeze punerea în aplicare a acestor 
programe și, dacă este necesar, să 
demareze procedurile privind încălcarea 
dreptului comunitar;

5. îndeamnă statele membre să creeze  
treptat programe complexe de 
supraveghere a pieței și de monitorizare a 
conformității pentru directivele privind 
clădirile, proiectarea ecologică, etichetarea 
energetică și etichetarea energetică a 
pneurilor, în special în ceea ce privește 
importurile, și invită Comisia să 
monitorizeze punerea în aplicare a acestor 
programe și să sprijine statele membre în 
transpunerea dispozițiilor privind 
monitorizarea pieței;

Or.de

Amendamentul 104
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă statele membre să creeze
programe complexe de supraveghere a 
pieței și de monitorizare a conformității 
pentru directivele privind clădirile, 
proiectarea ecologică, etichetarea 
energetică și etichetarea energetică a 

5. îndeamnă statele membre să 
implementeze programe rapide și eficiente
de supraveghere a pieței și de monitorizare 
a conformității pentru directivele privind 
clădirile, proiectarea ecologică, etichetarea 
energetică și etichetarea energetică a 
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pneurilor, în special în ceea ce privește 
importurile, și invită Comisia să 
monitorizeze punerea în aplicare a acestor 
programe și, dacă este necesar, să 
demareze procedurile privind încălcarea 
dreptului comunitar;

pneurilor, în special în ceea ce privește 
importurile, și invită Comisia să 
monitorizeze punerea în aplicare a acestor 
programe și, dacă este necesar, să 
demareze procedurile privind încălcarea 
dreptului comunitar;

Or.de

Amendamentul 105
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă statele membre să creeze 
programe complexe de supraveghere a 
pieței și de monitorizare a conformității 
pentru directivele privind clădirile,
proiectarea ecologică, etichetarea 
energetică și etichetarea energetică a 
pneurilor, în special în ceea ce privește 
importurile, și invită Comisia să 
monitorizeze punerea în aplicare a acestor 
programe și, dacă este necesar, să 
demareze procedurile privind încălcarea 
dreptului comunitar;

5. îndeamnă statele membre să creeze 
programe mai complexe și mai coordonate 
de supraveghere a pieței și de monitorizare 
a conformității pentru directivele privind 
proiectarea ecologică, etichetarea 
energetică și etichetarea energetică a 
pneurilor, în special în ceea ce privește 
importurile, și invită Comisia să faciliteze 
și să monitorizeze punerea în aplicare a 
acestor programe și, dacă este necesar, să 
demareze procedurile privind încălcarea 
dreptului comunitar;

Or.en

Amendamentul 106
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă statele membre să creeze 
programe complexe de supraveghere a 
pieței și de monitorizare a conformității 
pentru directivele privind clădirile, 
proiectarea ecologică, etichetarea 
energetică și etichetarea energetică a 

5. îndeamnă statele membre să 
implementeze programe deja prevăzute de 
supraveghere a pieței și de monitorizare a 
conformității pentru directivele privind 
clădirile, proiectarea ecologică, etichetarea 
energetică și etichetarea energetică a 
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pneurilor, în special în ceea ce privește 
importurile, și invită Comisia să 
monitorizeze punerea în aplicare a acestor 
programe și, dacă este necesar, să 
demareze procedurile privind încălcarea 
dreptului comunitar;

pneurilor, în special în ceea ce privește 
importurile, și invită Comisia să 
monitorizeze punerea în aplicare a acestor 
programe și, dacă este necesar, să 
demareze procedurile privind încălcarea 
dreptului comunitar;

Or.de

Amendamentul 107
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. sugerează Comisiei, înțelegând, 
totodată, dificultatea și importanța 
supravegherii pieței, care este o 
competență națională, să faciliteze 
cooperarea și schimbul de informații între 
statele membre, îndeosebi prin crearea 
unei baze de date deschise a UE cu 
rezultatele testelor și produsele 
neconforme identificate în statele membre 
și prin luarea de măsuri pentru a garanta 
că produsele neconforme identificate într-
un stat membru sunt eliminate rapid de pe 
toate celelalte 27 de piețe;

Or.en

Amendamentul 108
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a crește 
performanțele energetice ale clădirilor 
pentru a le pregăti pentru veri caniculare
și ierni geroase și pentru a reduce 
facturile la energie;
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Or.en

Amendamentul 109
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei, ca urmare a intrării în 
vigoare a directivei revizuite, să evalueze 
peste câțiva ani impactul asupra 
comportamentului consumatorilor al 
referinței obligatorii în reclame la sistemul 
de etichetare energetic;

6. încurajează Comisia, ca urmare a 
intrării în vigoare a directivei revizuite 
privind etichetarea energetică, să 
evalueze, înainte de termenul limită 2014 
din textul legislativ, impactul asupra 
comportamentului consumatorilor al 
noului format al etichetelor din domeniul 
energetic și al referinței obligatorii în 
reclame la sistemul de etichetare energetic 
și să ia măsuri suplimentare dacă este 
necesar pentru a mări eficacitatea 
acestora;

Or.en

Amendamentul 110
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei, ca urmare a intrării în 
vigoare a directivei revizuite, să evalueze 
peste câțiva ani impactul asupra 
comportamentului consumatorilor al 
referinței obligatorii în reclame la sistemul 
de etichetare energetic;

6. încurajează Comisia, ca urmare a 
intrării în vigoare a directivei revizuite 
privind etichetarea energetică, să 
evalueze, înainte de termenul limită 2014 
menționat în directivă, impactul asupra 
comportamentului consumatorilor al 
noului format al etichetelor din domeniul 
energetic și al referinței obligatorii în 
reclame la sistemul de etichetare energetic;

Or.en
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Amendamentul 111
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei, ca urmare a intrării în 
vigoare a directivei revizuite, să evalueze 
peste câțiva ani impactul asupra 
comportamentului consumatorilor al 
referinței obligatorii în reclame la sistemul 
de etichetare energetic;

6. solicită Comisiei, ca urmare a intrării în 
vigoare a directivei revizuite privind 
etichetarea energetică, să evalueze,
înainte de termenul limită 2014 menționat 
în directivă, impactul asupra 
consumatorilor al noului format al 
etichetelor din domeniul energetic și al 
referinței obligatorii în reclame la sistemul 
de etichetare energetic;

Or.en

Amendamentul 112
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei, ca urmare a intrării în 
vigoare a directivei revizuite, să evalueze 
peste câțiva ani impactul asupra 
comportamentului consumatorilor al 
referinței obligatorii în reclame la sistemul 
de etichetare energetic;

6. solicită Comisiei, ca urmare a intrării în 
vigoare a directivei revizuite, să evalueze 
impactul asupra comportamentului 
consumatorilor al referinței obligatorii în 
reclame la sistemul de etichetare energetic;

Or.el

Amendamentul 113
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită statele membre să introducă 



PE450.651v02-00 58/104 AM\835673RO.doc

RO

programe și măsuri concrete în domeniul 
formării profesionale din sectorul 
construcțiilor (ingineri, arhitecți), pentru 
sensibilizarea într-o măsură mai mare a 
persoanelor formate cu privire la 
construirea de clădiri eficiente din punct 
de vedere energetic și invită Comisia să 
monitorizeze și să evalueze introducerea 
de măsuri concrete;

Or.de

Amendamentul 114
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia și statele membre să 
verifice eficiența măsurilor legislative 
introduse pentru economisirea de energie 
și mărirea eficienței energetice, cum ar fi 
ora de vară, și, pentru evitarea 
constrângerilor birocratice, să elimine 
rapid normele ineficiente;

Or.de

Amendamentul 115
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să propună 
instrumente legislative, posibil în cadrul 
revizuirii Directivei privind serviciile 
energetice, pentru a impune statelor 
membre obligația de a introduce un 
sistem de certificate albe;

Or.en
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Amendamentul 116
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că acordurile pe termen 
lung cu sectorul industrial asigură un 
indice ridicat de conformitate cu cerințele 
privind eficiența energetică putând, astfel, 
genera o îmbunătățire anuală de 2% a 
eficienței energetice;

Or.en

Amendamentul 117
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că este necesar să se acorde 
mai multă importanță inovațiilor la nivelul 
sistemului, spre exemplu rețelelor 
inteligente, sistemelor de contorizare 
inteligente și stocării energiei, care pot 
facilita eficiența energetică;

7. consideră că este necesar să se acorde 
mai multă importanță inovațiilor la nivelul 
sistemului, spre exemplu rețelelor 
inteligente, sistemelor de contorizare 
inteligente și stocării energiei, care pot 
facilita eficiența energetică; atrage atenția 
asupra faptului că rețelele inteligente, 
precum și creșterea eficienței energetice, 
ajută la descentralizarea producției și la 
integrarea resurselor în sistemele 
energetice;

Or.hu

Amendamentul 118
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 7 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că este necesar să se acorde 
mai multă importanță inovațiilor la nivelul 
sistemului, spre exemplu rețelelor 
inteligente, sistemelor de contorizare 
inteligente și stocării energiei, care pot 
facilita eficiența energetică;

7. consideră că este necesar să se acorde 
mai multă importanță inovațiilor la nivelul 
sistemului, spre exemplu rețelelor 
inteligente, sistemelor de contorizare 
inteligente și stocării energiei, care pot 
facilita eficiența energetică prin reducerea 
congestionării, reducerea numărului de 
deconectări de la rețea, integrarea mai 
ușoară a tehnologiilor regenerabile, 
reducerea cerințelor privind generarea de 
rezervă și capacități de stocare mai mari și 
mai flexibile;

Or.en

Amendamentul 119
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că este necesar să se acorde 
mai multă importanță inovațiilor la nivelul 
sistemului, spre exemplu rețelelor 
inteligente, sistemelor de contorizare 
inteligente și stocării energiei, care pot 
facilita eficiența energetică;

7. consideră că este necesar să se acorde 
mai multă importanță inovațiilor la nivelul 
sistemului, spre exemplu rețelelor 
inteligente (pentru electricitate, dar și 
pentru încălzire și răcire), sistemelor de 
contorizare inteligente și stocării energiei, 
care pot facilita eficiența energetică și să 
asigure că o parte echitabilă a câștigurilor 
se reflectă la consumatorul final;

Or.en

Amendamentul 120
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 7 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că este necesar să se acorde 
mai multă importanță inovațiilor la nivelul 
sistemului, spre exemplu rețelelor 
inteligente, sistemelor de contorizare 
inteligente și stocării energiei, care pot 
facilita eficiența energetică;

7. consideră că este necesar să se acorde 
mai multă importanță inovațiilor la nivelul 
sistemului, spre exemplu rețelelor 
inteligente, rețelelor pentru încălzire și 
răcire, rețelelor de gaz care să integreze 
biogazul, sistemelor de contorizare 
inteligente și stocării energiei, în 
combinație cu producția distribuită, care 
pot facilita eficiența energetică;

Or.en

Amendamentul 121
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că este necesar să se acorde 
mai multă importanță inovațiilor la nivelul 
sistemului, spre exemplu rețelelor 
inteligente, sistemelor de contorizare 
inteligente și stocării energiei, care pot 
facilita eficiența energetică;

7. consideră că este necesar să se acorde 
mai multă importanță inovațiilor la nivelul 
sistemului, spre exemplu rețelelor 
inteligente, rețelelor de gaz care să 
integreze biogazul, sistemelor de 
contorizare inteligente și stocării energiei, 
care pot facilita eficiența energetică;

Or.en

Amendamentul 122

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. constată că „negawații” reprezintă cea 
mai mare și mai ieftină nouă sursă de 
aprovizionare cu energie disponibilă; 
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solicită statelor membre, autorităților de 
reglementare, investitorilor publici și 
privați să ia întotdeauna în considerare și 
să evalueze posibilitățile de a reduce 
consumul de energie înainte de a investi 
în infrastructuri energetice noi; consideră 
că construirea de infrastructuri energetice 
suplimentare ar trebui permisă numai în 
cazul în care poate fi demonstrat că 
aceeași cantitate și calitate a serviciilor 
energetice nu poate fi obținută prin 
investiții în măsuri adecvate de 
eficientizare;

Or.en

Amendamentul 123
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că transportul și distribuția 
contribuie considerabil la pierderile de 
energie și accentuează rolul pe care l-ar 
putea avea microgenerarea și generarea 
descentralizată și diversificată în 
garantarea siguranței aprovizionării cu 
energie și în reducerea pierderilor; 
consideră că ar trebui instituite stimulente 
destinate îmbunătățirii infrastructurii, în 
vederea reducerii pierderilor provocate 
prin transmisie și distribuție;

Or.en

Amendamentul 124
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. constată că „negawații” reprezintă cea 
mai mare și mai ieftină nouă sursă de 
aprovizionare cu energie disponibilă și că 
acest lucru ar trebui să se reflecte în 
politica privind infrastructura; investițiile 
în măsurile menite să realizeze economii 
de energie ar trebui să aibă prioritate față 
de cheltuielile pentru noi capacități de 
producere a energiei electrice;

Or.en

Amendamentul 125
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei să inițieze studii 
privind creșterea în continuare a 
randamentului convertirii căldurii la 
centralele electrice pe aburi și pe gaze 
prin creșterea parametrilor de funcționare 
a turbinei – adică, temperatură și 
presiune – și prin recuperarea adecvată a 
căldurii reziduale, inclusiv prin PCCE; 

Or.pl

Amendamentul 126
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să adopte măsuri care 
să faciliteze retehnologizarea și 
modernizarea centralelor energetice, de 
care depinde creșterea considerabilă a 
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eficienței instalațiilor în cauză; 

Or.de

Amendamentul 127
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. invită Comisia să introducă rapoarte 
privind durabilitatea centralelor 
energetice care să cuprindă informații 
privind eficiența energetică;

Or.de

Amendamentul 128
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE, utilizând căldura 
industrială și promovând utilizarea PCCE 
și a încălzirii centralizate în clădiri și 
finanțarea sustenabilă a PCCE;

Or.de
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Amendamentul 129
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE;

Or.de

Amendamentul 130
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale, dacă există nevoia de 
încălzire centrală, în vederea creării unui 
cadru legislativ stabil, este necesară 
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evaluarea beneficiilor adiționale și a 
costurilor adiționale promovării PCCE în 
contextul comercializării drepturilor de 
emisie, instrumentul central în sectorul 
generării de energie;

Or.de

Amendamentul 131

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE de un înalt 
randament energetic și a încălzirii/răcirii 
centralizate soluții-cheie în direcția unei 
economii a UE cu o eficiență energetică 
maximă și bazată pe energii regenerabile, 
încurajând statele membre să creeze un 
cadru de reglementare stabil și favorabil, 
prin introducerea unei planificări 
integrate a cererii de energie, prin 
facilitarea accesului prioritar la rețeaua de 
electricitate pentru PCCE, mai ales atunci 
când provine din surse de energie 
regenerabile, și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale; solicită ca revizia să 
includă termene și obiective specifice 
pentru dezvoltarea PCCE la nivelul UE 
sau la nivel național;

Or.en
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Amendamentul 132
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate
și prin promovarea și finanțarea 
sustenabilă a PCCE;

Or.en

Amendamentul 133
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

8. consideră că trebuie să se pună un 
accent mai puternic pe creșterea eficienței 
globale a sistemului energetic, îndeosebi 
pentru a reduce pierderile de căldură; 
prin urmare, solicită revizuirea Directivei 
PCCE în vederea promovării PCCE cu 
înalt randament, a micro-PCCE, a 
utilizării căldurii reziduale din industrie și 
a încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE cu înalt randament, a micro-PCCE 
și a încălzirii centralizate în clădiri și 
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finanțarea sustenabilă a PCCE, de exemplu 
prin includerea PCCE printre criteriile de 
selecție pentru proiectele de dezvoltare 
urbană și rurală finanțate prin fondurile 
structurale;

Or.en

Amendamentul 134
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de 
electricitate pentru PCCE și promovând 
utilizarea PCCE și a încălzirii centralizate 
în clădiri și finanțarea sustenabilă a PCCE, 
de exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

8. consideră că trebuie să se pună un 
accent mai puternic pe creșterea eficienței 
globale a sistemului energetic, îndeosebi 
pentru a reduce pierderile de căldură, 
motiv pentru care solicită revizuirea 
Directivei PCCE în vederea promovării 
PCCE cu înalt randament, a utilizării 
căldurii reziduale din industrie și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, promovând 
utilizarea PCCE cu înalt randament și a 
încălzirii centralizate în clădiri și finanțarea 
sustenabilă a PCCE, de exemplu prin 
includerea PCCE printre criteriile de 
selecție pentru proiectele de dezvoltare 
urbană și rurală finanțate prin fondurile 
structurale;

Or.en

Amendamentul 135
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 8. consideră că trebuie să se pună un 
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vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de 
electricitate pentru PCCE și promovând 
utilizarea PCCE și a încălzirii centralizate 
în clădiri și finanțarea sustenabilă a PCCE, 
de exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

accent mai puternic pe creșterea eficienței 
globale a sistemului energetic, îndeosebi 
pentru a reduce pierderile de căldură, 
motiv pentru care solicită revizuirea 
Directivei PCCE în vederea promovării 
PCCE cu înalt randament, a utilizării 
căldurii reziduale din industrie și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, promovând 
utilizarea PCCE cu înalt randament și a 
încălzirii centralizate în clădiri și finanțarea 
sustenabilă a PCCE, de exemplu prin 
includerea PCCE printre criteriile de 
selecție pentru proiectele de dezvoltare 
urbană și rurală finanțate prin fondurile 
structurale;

Or.en

Amendamentul 136
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării tuturor tipurilor de 
PCCE și a încălzirii/răcirii centralizate  în 
cazul în care cererea de căldură este 
suficientă și nu există sisteme care să 
producă mai puține emisii de CO2, 
încurajând statele membre să creeze un 
cadru de reglementare stabil și favorabil, 
acordând, de exemplu, un acces prioritar la 
rețeaua de electricitate pentru PCCE,
promovând utilizarea tuturor tipurilor de 
PCCE sau a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile posibil pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale, în funcție de 
specificitățile locale;
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Or.en

Amendamentul 137
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE cu înalt 
randament și a încălzirii/răcirii 
centralizate, încurajând statele membre să 
creeze un cadru de reglementare stabil și 
favorabil, acordând un acces prioritar la 
rețeaua de electricitate pentru PCCE și 
promovând utilizarea PCCE și a încălzirii 
centralizate în clădiri și finanțarea 
sustenabilă a PCCE, de exemplu prin 
includerea PCCE printre criteriile de 
selecție pentru proiectele de dezvoltare 
urbană și rurală finanțate prin fondurile 
structurale și prin introducerea unei 
abordări cuprinzătoare integrate în 
privința furnizării de căldură pentru 
industrie și sectoarele comercial și 
rezidențial;

Or.en

Amendamentul 138
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE, a 
microsistemelor PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
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PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE, a microsistemelor PCCE și a 
încălzirii centralizate în clădiri și finanțarea 
sustenabilă a PCCE, de exemplu prin 
includerea PCCE printre criteriile de 
selecție pentru proiectele de dezvoltare 
urbană și rurală finanțate prin fondurile 
structurale sau prin încurajarea statelor 
membre să acorde stimulente financiare;

Or.en

Amendamentul 139
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate 
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE, a micro-
cogenerării și a încălzirii/răcirii 
centralizate, încurajând statele membre să 
creeze un cadru de reglementare stabil și 
favorabil, acordând un acces prioritar la 
rețeaua de electricitate pentru PCCE și 
promovând utilizarea PCCE, a micro-
cogenerării și a încălzirii centralizate în 
clădiri și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale sau încurajând 
statele membre să introducă măsuri 
stimulative;

Or.fr

Amendamentul 140
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 8 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a 
încălzirii/răcirii centralizate, încurajând 
statele membre să creeze un cadru de 
reglementare stabil și favorabil, acordând 
un acces prioritar la rețeaua de electricitate
pentru PCCE și promovând utilizarea 
PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri 
și finanțarea sustenabilă a PCCE, de 
exemplu prin includerea PCCE printre 
criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin 
fondurile structurale;

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în 
vederea promovării PCCE și a construirii 
de centrale mari PCCE cu randament 
brut mare, încurajând statele membre să 
creeze un cadru de reglementare stabil și 
favorabil pentru accesul prioritar la 
rețeaua de transport pentru astfel de 
centrale; consideră indicat să se 
promoveze utilizarea PCCE și a sistemelor 
de încălzire centralizată echipate pe 
schimbătoare de căldură în clădiri și 
finanțarea sustenabilă prin includerea 
PCCE printre criteriile de selecție pentru 
proiectele de dezvoltare urbană și rurală 
finanțate prin fondurile structurale;

Or.pl

Amendamentul 141
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să promoveze, de 
asemenea, utilizarea PCCE, sprijinind 
amplasarea și renovarea sistemelor de 
încălzire centralizată, care ar trebui să 
aibă prioritate față de generarea 
combinată de căldură și electricitate ca 
atare;

eliminat

Or.pl

Amendamentul 142
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 9 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să promoveze, de 
asemenea, utilizarea PCCE, sprijinind 
amplasarea și renovarea sistemelor de 
încălzire centralizată, care ar trebui să 
aibă prioritate față de generarea 
combinată de căldură și electricitate ca 
atare;

eliminat

Or.en

Amendamentul 143
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să promoveze, de 
asemenea, utilizarea PCCE, sprijinind 
amplasarea și renovarea sistemelor de 
încălzire centralizată, care ar trebui să 
aibă prioritate față de generarea 
combinată de căldură și electricitate ca 
atare;

9. invită statele membre nu doar să 
sprijine sistemele industriale PCCE cu 
înalt randament, ci și să promoveze 
utilizarea PCCE, sprijinind amplasarea și 
renovarea sistemelor de încălzire 
centralizată, inclusiv prin trecerea de la 
combustibilii fosili la biomasă și să 
promoveze utilizarea mai intensă a 
energiei reziduale din industrie; ia act de 
faptul că creșterea eficienței energetice a 
locuințelor va duce la o reducere a cererii 
de căldură care ar trebui luată în calcul la 
evaluarea capacității sistemelor de 
termoficare;

Or.en

Amendamentul 144
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 9 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să promoveze, de 
asemenea, utilizarea PCCE, sprijinind 
amplasarea și renovarea sistemelor de 
încălzire centralizată, care ar trebui să 
aibă prioritate față de generarea 
combinată de căldură și electricitate ca 
atare;

9. invită statele membre, care dețin 
infrastructură de încălzire centrală, să 
promoveze utilizarea PCCE foarte 
eficiente, nu numai sprijinind generarea 
combinată de căldură și electricitate ca 
atare, dar și dezvoltarea și renovarea 
sistemelor de încălzire centralizată;

Or.de

Amendamentul 145
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să promoveze, de 
asemenea, utilizarea PCCE, sprijinind
amplasarea și renovarea sistemelor de 
încălzire centralizată, care ar trebui să 
aibă prioritate față de generarea 
combinată de căldură și electricitate ca 
atare;

9. invită, de asemenea, statele membre să 
susțină construirea și renovarea sistemelor 
de încălzire și răcire centralizată bazate pe 
sistemele PCCE cu randament înalt prin 
intermediul unor măsuri corespunzătoare 
de finanțare și reglementare;

Or.en

Amendamentul 146
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să promoveze, de 
asemenea, utilizarea PCCE, sprijinind 
amplasarea și renovarea sistemelor de 
încălzire centralizată, care ar trebui să 
aibă prioritate față de generarea 
combinată de căldură și electricitate ca 
atare;

9. invită statele membre să promoveze, de 
asemenea, utilizarea PCCE, sprijinind 
amplasarea și renovarea sistemelor de 
încălzire centralizată;
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Or.fr

Amendamentul 147

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază rolul important al eficienței 
energetice prin măsuri aferente cererii și 
solicită Comisiei să facă propuneri pentru 
utiliza potențialul neexploatat de 
economisire, de exemplu, asigurându-ne 
că sunt instalate cele mai bune tehnologii 
disponibile pentru toate sistemele de 
producere de energie și alte industrii;

Or.en

Amendamentul 148
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută activitatea continuă a Comisiei 
privind rețelele inteligente și îndeamnă 
Comisia să sprijine dezvoltarea acestora 
prin stabilirea unor standarde comune și să 
garanteze un mediu de reglementare 
armonizat și stabil pe termen lung în 
întreaga UE;

10. salută activitatea continuă a Comisiei 
privind rețelele inteligente și contoarele 
inteligente; consideră important să se 
asigure un cadru de reglementare 
armonizat pe termen lung și stabil pentru 
rețelele inteligente și contoarele 
inteligente; îndeamnă Comisia să sprijine 
și să acorde stimulente pentru dezvoltarea 
acestora prin stabilirea unor standarde 
comune care va trebui să includă cerințe 
privind sfera privată, datele și frecvențele;

Or.en
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Amendamentul 149
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută activitatea continuă a Comisiei 
privind rețelele inteligente și îndeamnă 
Comisia să sprijine dezvoltarea acestora 
prin stabilirea unor standarde comune și să 
garanteze un mediu de reglementare 
armonizat și stabil pe termen lung în 
întreaga UE;

10. salută activitatea continuă a Comisiei 
privind rețelele inteligente și îndeamnă 
Comisia să sprijine dezvoltarea acestora 
prin stabilirea unor standarde comune și să 
garanteze un mediu de reglementare 
armonizat și stabil pe termen lung în 
întreaga UE; recomandă echipei de 
intervenție pentru rețelele inteligente din 
cadrul Comisiei să țină cont de opiniile 
tuturor părților implicate; solicită 
Comisiei să prezinte Parlamentului 
rapoarte periodice cu privire la progresul 
activităților sale;

Or.en

Amendamentul 150
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. salută lucrările Comisiei intitulate 
„towards a single Energy network“ și, în 
acest context, invită Comisia să prezinte 
propuneri concrete de simplificare și 
accelerare a procedurilor de autorizare a 
proiectelor de infrastructură prioritare;

Or.de

Amendamentul 151
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei să introducă o 
metodă de etaloane pentru mai mulți 
combustibili pentru rețelele de încălzire și 
răcire centralizată și pentru PCCE cu 
înalt randament în privința alocării de 
cote de emisii gratuite;

Or.en

Amendamentul 152
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că pierderile de 
electricitate în generatoare și 
transformatoare, precum și cele care 
rezultă din rezistențele excesiv de mari în 
timpul transportului pot fi reduse în mod 
substanțial;

Or.pl

Amendamentul 153
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază faptul că rețelele de 
încălzire și răcire centralizată au 
potențialul să reducă distanța care ne 
desparte de un viitor cu emisii reduse de 
carbon; subliniază faptul că aceste rețele 
ar trebui să fie deschise concurenței;

Or.en
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Amendamentul 154
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei să combine munca 
pe marginea rețelelor și contoarelor 
inteligente cu stimulente de preț (prețuri 
diferențiate) pentru a stimula 
economisirea de electricitate;

Or.en

Amendamentul 155
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei să combine munca 
pe marginea rețelelor și contoarelor 
inteligente cu stimulente de preț (prețuri 
diferențiate) pentru a stimula 
economisirea de electricitate;

Or.en

Amendamentul 156
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. recomandă ca eficiența energetică și 
economisirea de energie să devină o 
componentă centrală a mandatelor 
autorităților de reglementare europene în 
domeniul energiei, ținând cont de faptul 
că autoritățile de reglementare se ocupă 
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de aprobarea investițiilor în rețelele de 
eletricitate; îndeosebi, solicită 
autorităților de reglementare să îi 
autorizeze pe furnizorii de electricitate să 
introducă formule tarifare care implică 
creșterea tarifelor globale crescând astfel 
prețul pentru un nivel de consum mai 
mare;

Or.en

Amendamentul 157
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. invită Comisia să îmbunătățească 
cooperarea dintre UE și operatorii de 
rețele energetice (rol mai important 
acordat de REGRT), în scopul 
consolidării conexiunilor de rețea 
transfrontaliere și a capacităților;

Or.de

Amendamentul 158

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) (după titlul 3) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei să lanseze până în 
iunie 2011 o Inițiativă a clădirilor 
europene care să susțină și să realizeze în 
UE clădiri cu consum zero de energie 
până în 2040; această inițiativă ar trebui 
să servească drept cadru pentru a 
coordona toate politicile, activitățile și 
finanțarea din sectorul construcțiilor;
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Or.en

Amendamentul 159
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a sprijini 
inițiativele axate pe nivelul local și pe cel 
regional în vederea diminuării 
consumului de energie și a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, precum inițiativele
Convenția primarilor și Proiecte urbane 
inteligente;

11. sprijină o abordare descentralizată, pe 
mai multe niveluri, a politicii energetice și 
a eficienței energetice, inclusiv Convenția 
primarilor și Proiecte urbane inteligente;
subliniază importanța abordării de la bază 
la vârf a politicii energetice a UE 
referitoare la orașe și regiuni, care 
vizează promovarea de investiții 
nepoluante, eficiente din punct de vedere 
energetic; subliniază că alinierea viitoarei 
politici de coeziune la strategia Europa 
2020 ar reprezenta un mecanism de 
aplicare esențial care ar conduce la o 
creștere inteligentă și durabilă în statele 
membre și în regiuni.

Or.en

Amendamentul 160
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a sprijini 
inițiativele axate pe nivelul local și pe cel 
regional în vederea diminuării consumului 
de energie și a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum inițiativele Convenția 
primarilor și Proiecte urbane inteligente;

11. subliniază importanța unei politici UE 
în domeniul energiei de la bază la vârf;
subliniază în continuare necesitatea de a 
sprijini inițiativele axate pe nivelul local și 
pe cel regional în vederea diminuării 
consumului de energie și a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, precum inițiativele 
Convenția primarilor și Proiecte urbane 
inteligente; subliniază faptul că alinierea 
viitoarei politici de coeziune cu Strategia 
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Europa 2020 poate reprezenta un 
mecanism-cheie de punere în aplicare, 
care va conduce la o dezvoltare 
inteligentă și durabilă în statele membre 
și în regiunile acestora;

Or.en

Amendamentul 161
Gaston Franco, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a sprijini 
inițiativele axate pe nivelul local și pe cel 
regional în vederea diminuării consumului 
de energie și a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum inițiativele Convenția 
primarilor și Proiecte urbane inteligente;

11. subliniază rolul decisiv pe care îl 
poate juca eficiența energetică în 
dezvoltarea zonelor urbane și rurale;
subliniază necesitatea de a sprijini 
inițiativele axate pe nivelul local și pe cel 
regional în vederea diminuării consumului 
de energie și a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum inițiativele Convenția 
primarilor și Proiecte urbane inteligente și 
de a aplica cele mai eficiente moduri de 
producție și utilizare a energiei, precum 
sursele regenerabile, termoficarea, PCCE;

Or.en

Amendamentul 162
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a sprijini 
inițiativele axate pe nivelul local și pe cel 
regional în vederea diminuării consumului 
de energie și a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum inițiativele Convenția 
primarilor și Proiecte urbane inteligente;

11. subliniază rolul decisiv pe care îl 
poate juca eficiența energetică în 
dezvoltarea zonelor urbane și rurale;
subliniază necesitatea de a sprijini 
inițiativele axate pe nivelul local și pe cel 
regional în vederea diminuării consumului 
de energie și a emisiilor de gaze cu efect de 
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seră, precum inițiativele Convenția 
primarilor și Proiecte urbane inteligente;

Or.en

Amendamentul 163
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a sprijini 
inițiativele axate pe nivelul local și pe cel 
regional în vederea diminuării consumului 
de energie și a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum inițiativele Convenția 
primarilor și Proiecte urbane inteligente;

11. reamintește rolul decisiv pe care îl 
poate juca eficacitatea energetică în 
dezvoltarea zonelor urbane și rurale;
subliniază necesitatea de a sprijini 
inițiativele axate pe nivelul local și pe cel 
regional în vederea diminuării consumului 
de energie și a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum inițiativele Convenția 
primarilor și Proiecte urbane inteligente;

Or.fr

Amendamentul 164
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a sprijini 
inițiativele axate pe nivelul local și pe cel 
regional în vederea diminuării consumului
de energie și a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum inițiativele Convenția 
primarilor și Proiecte urbane inteligente;

11. subliniază necesitatea de a sprijini 
inițiativele axate pe nivelul local și pe cel 
regional în vederea creșterii eficienței 
energetice și a diminuării emisiilor de 
gaze cu efect de seră, precum inițiativele 
Convenția primarilor și Proiecte urbane 
inteligente;

Or.en
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Amendamentul 165
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a sprijini 
inițiativele axate pe nivelul local și pe cel 
regional în vederea diminuării consumului 
de energie și a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum inițiativele Convenția 
primarilor și Proiecte urbane inteligente;

11. subliniază necesitatea de a sprijini mai 
mult inițiativele axate pe nivelul local și pe 
cel regional în vederea diminuării 
consumului de energie și a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, precum inițiativele
Convenția primarilor și Proiecte urbane 
inteligente;

Or.en

Amendamentul 166
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. este de opinie că tranziția spre o 
eficiență energetică sporită ar trebui să se 
axeze pe întreg lanțul cererii și ofertei pe 
piața de energie, inclusiv transformare, 
transmitere, distribuție și aprovizionare, 
pe lângă consumul industrial, imobiliar și 
cel casnic; consideră că companiile care 
oferă servicii în domeniul energiei se află 
în multe privințe în cea mai bună poziție 
pentru a ajuta gospodăriile și IMM-urile 
să își crească eficiența energetică și că 
eficiența energetică și rețelele inteligente 
oferă consumatorilor un avantaj 
competitiv real și vizibil;

Or.en
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Amendamentul 167
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. constată că există diferite bariere în 
calea implementării proiectelor vizând 
eficiența energetică la nivel local și 
regional, în special în sectorul rezidențial, 
ca urmare a costurilor financiare și a 
perioadelor de amortizare îndelungate, a 
stimulentelor diferite pentru chiriași și 
proprietari sau a negocierilor complexe în 
clădirile cu mai multe apartamente; 
solicită găsirea unor soluții inovatoare 
pentru eliminarea acestor bariere, cum ar 
fi planuri de renovare a cartierelor, 
stimulente financiare și asistență tehnică;

Or.en

Amendamentul 168
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. evidențiază potențialul de a încuraja 
și a implementa cele mai bune practici în 
domeniul eficienței energetice la nivelul 
agențiilor municipale și regionale;

Or.en

Amendamentul 169
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 12 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și să propună un obiectiv 
obligatoriu privind reducerea consumului 
de energie al clădirilor publice în statele 
membre;

eliminat

Or.de

Amendamentul 170
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și să propună un obiectiv 
obligatoriu privind reducerea consumului 
de energie al clădirilor publice în statele 
membre;

12. având în vedere că clădirile existente 
reprezintă partea cea mai importantă din 
fondul de clădiri european și că nu există 
încă măsuri pentru reducerea consumului 
de energie al acestora, solicită Comisiei și 
statelor membre să conceapă și să 
implementeze programe naționale 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor, pragmatice și raționale pentru 
a susține renovațiile capitale în cazul în 
care cererea de energie va fi redusă cu 
50-90% față de situația anterioară 
renovării, în funcție de starea clădirii; Pe 
termen scurt, acest lucru poate fi obținut 
prin intermediul viitoarei revizuirii a DSE 
și a planurilor naționale de acțiune 
privind eficiența energetică pe 2011;

Or.en

Amendamentul 171

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și să propună un obiectiv
obligatoriu privind reducerea consumului 
de energie al clădirilor publice în statele 
membre;

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor existente privind eficiența 
energetică și să propună parcursuri și 
obiective obligatorii pentru 2020, 2030 și 
2040 privind reducerea consumului de 
energie al clădirilor existente în statele 
membre; în acest context, solicită 
Comisiei și statelor membre să conceapă 
și să implementeze programe pentru 
susținerea renovațiilor capitale menite să 
crească eficiența energetică pentru a 
atinge un nivel comparabil cu standardele 
clădirilor pasive; solicită ca aceste 
programe să înceapă cu clădirile existente 
cu cele mai slabe performanțe energetice 
pentru ca acestea să atingă un astfel de 
nivel până în 2020; solicită Comisiei să 
trimită un semnal bine formulat 
investitorilor că toate clădirile ar trebui să 
suporte renovații capitale în consecință 
până cel mai târziu în 2040;

Or.en

Amendamentul 172
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și să propună un obiectiv 
obligatoriu privind reducerea consumului 
de energie al clădirilor publice în statele 
membre;

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și să propună un obiectiv 
privind reducerea consumului de energie al 
clădirilor publice în statele membre; având 
în vedere principiul eficienței economice 
cuprins în directiva revizuită privind 
eficiența clădirilor, ar trebui să se țină 
seama de consecințele financiare asupra 
IMM-urilor, de exemplu, în comerțul cu 
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amănuntul sau în alimentația publică;

Or.de

Amendamentul 173
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și să propună un obiectiv 
obligatoriu privind reducerea consumului 
de energie al clădirilor publice în statele 
membre;

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și să propună un obiectiv 
privind reducerea consumului de energie al 
clădirilor publice în statele membre, având 
grijă să nu împovăreze prea mult 
municipalitățile care ar urma să finanțeze 
măsurile de renovare;

Or.en

Amendamentul 174
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și să propună un obiectiv
obligatoriu privind reducerea consumului 
de energie al clădirilor publice în statele 
membre;

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor existente privind eficiența 
energetică și să propună în versiunea 
revizuită a DSE și în planurile naționale 
de acțiune privind eficiența energetică pe 
2011 obiective obligatorii privind 
reducerea consumului de energie al 
clădirilor existente în statele membre;

Or.en
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Amendamentul 175
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și să propună un obiectiv 
obligatoriu privind reducerea consumului 
de energie al clădirilor publice în statele 
membre;

12. invită Comisia să evalueze consumul 
actual de energie și, prin etalonare, 
potențialul clădirilor publice privind 
eficiența energetică și să propună un 
obiectiv obligatoriu privind reducerea 
consumului de energie al clădirilor publice 
în statele membre aflate în proprietatea 
autorităților publice până în 2020;

Or.en

Amendamentul 176
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și să propună un obiectiv 
obligatoriu privind reducerea consumului 
de energie al clădirilor publice în statele 
membre;

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică, acordând o atenție deosebită 
chestiunii creșterii randamentului termic 
al clădirilor istorice, și să propună un 
obiectiv obligatoriu privind reducerea 
consumului de energie al clădirilor publice 
în statele membre;

Or.pl

Amendamentul 177
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 12 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și să propună un obiectiv 
obligatoriu privind reducerea consumului 
de energie al clădirilor publice în statele 
membre;

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor administrative publice privind 
eficiența energetică și încurajează statele 
membre să crească eficiența energetică a 
clădirilor administrative publice;

Or.en

Amendamentul 178
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și să propună un obiectiv 
obligatoriu privind reducerea consumului 
de energie al clădirilor publice în statele 
membre;

12. invită Comisia să evalueze potențialul 
clădirilor publice privind eficiența 
energetică și, bazându-se pe economiile de 
energie primară, să propună un obiectiv 
obligatoriu privind reducerea consumului 
de energie al clădirilor publice în statele 
membre;

Or.de

Amendamentul 179
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei și statelor membre 
să conceapă și să implementeze programe 
naționale eficiente din punctul de vedere 
al costurilor, pragmatice și raționale 
pentru a susține renovațiile capitale în 
cazul în care cererea de energie va fi 
redusă cu 50-90% față de situația 
anterioară renovării, în funcție de starea 
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clădirii, astfel încât până în 2050 fondul 
de clădiri existent să fie îmbunătățit în 
medie cu 80% față de nivelurile de 
performanță actuale; solicită Comisiei și 
statelor membre să acorde prioritate 
clădirilor celor mai puțin eficiente, în 
special prin utilizarea notării A-G (sau 
echivalente) în cadrul Certificatelor de 
performanță energetică; solicită corelarea 
nivelului ajutorului financiar, fiscal sau 
de altă natură acordat pentru aceste 
renovări de nivelul progresului realizat și 
acordarea de sprijin financiar numai 
pentru măsurile care sunt mai ambițioase 
decât cerințele minime;

Or.en

Amendamentul 180
Ivari Padar

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reamintește de obligația statelor 
membre menționată în cel de-al treilea 
pachet de măsuri privind energia electrică 
de a dezvolta formule inovatoare de 
stabilire a prețului precum mandatarea 
directă sau prin demersuri ale 
autorităților naționale de reglementare 
privind energia electrică de a introduce 
tarife care cresc pentru niveluri mai 
ridicate de consum, având ca obiective 
deosebite stimularea comportamentului 
orientat către eficiență energetică, 
reducerea cererii de electricitate a 
gospodăriilor și reduceri în acest context 
ale emisiilor de CO2 provenite din 
gospodării, precum și reducerea costului 
energiei pentru gospodăriile care sunt 
afectate de sărăcie energetică;

Or.en
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Amendamentul 181
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12 a. având în vedere că clădirile existente 
reprezintă 99% din fondul de clădiri 
european și că nu există încă măsuri 
pentru reducerea consumului de energie 
al acestora, solicită statelor membre să 
fixeze obiective estimative privind 
numărul clădirilor existente care urmează 
să fie renovate în fiecare an;

Or.en

Amendamentul 182
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia să introducă în 
domeniul de aplicare al politicii de 
construcții cartierele ecologice pentru ca, 
prin optimizarea resurselor la nivel local, 
să se asigure scăderea consumului de 
energie primară din clădiri și a costurilor 
consumatorilor; 

Or.de

Amendamentul 183
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei să examineze 
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posibilitatea de a extinde și mai mult sfera 
de aplicare a măsurilor vizând eficiența 
energetică în clădirile din sectorul terțiar 
și comercial;

Or.en

Amendamentul 184
Britta Thomsen, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază importanța reducerii 
costurilor legate de combustibili pentru 
familiile mai nevoiașe prin susținerea 
renovărilor pentru a reduce consumul de 
energie și cheltuielile;

Or.en

Amendamentul 185
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. recunoaște potențialul economisirii 
de energie în clădiri, atât în zonele 
urbane, cât și în cele rurale;

Or.en

Amendamentul 186
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. consideră esențială renovarea 
caselor familiilor sărace din punctul de 
vedere al asigurării necesarului de 
energie pentru a atinge cele mai înalte 
standarde de eficiență energetică și fără a 
crește costurile zilnice ale familiilor 
respective; subliniază faptul că acest 
lucru va presupune în multe cazuri 
investiții substanțiale în locuințe dar va 
genera în același timp o mulțime de 
avantaje nelegate de energie, de exemplu, 
reducerea mortalității, creșterea 
bunăstării generale, niveluri mai scăzute 
de îndatorare și costuri medicale mai mici 
prin reducerea poluării din case și a 
stresului termic;

Or.en

Amendamentul 187
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. solicită Comisiei și statelor membre 
să utilizeze audituri de categoria investiții 
pentru a evalua calitatea certificatelor de 
performanță energetică; pe baza acestor 
evaluări, solicită Comisiei să propună 
orientări pentru statele membre pentru a 
asigura calitatea propriilor certificate de 
performanță energetică și a măsurilor de 
creștere a eficienței energetice adoptate ca 
urmare a recomandărilor cuprinse în 
certificatele respective;

Or.en
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Amendamentul 188
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. este convins că autoritățile publice 
trebuie să dea un exemplu, acest lucru fiind 
cheia atingerii obiectivului privind 
economiile de energie; admite, pe de altă 
parte, că restricțiile de ordin bugetar 
existente îndeosebi la nivel regional și 
local limitează adesea capacitatea 
entităților publice de a face investiții 
inițiale; invită Comisia și statele membre 
să găsească soluții inovatoare în vederea 
rezolvării acestei probleme;

13. este convins că autoritățile publice 
trebuie să dea un exemplu, acest lucru fiind 
cheia atingerii obiectivului privind 
economiile de energie; prin urmare, 
solicită autorităților publice să facă mai 
mult decât li se impune prin Directiva 
privind performanța energetică a 
clădirilor, în special prin renovarea 
întregului fond de clădiri actual cât mai 
curând posibil la un nivel comparabil cu 
standardul energetic apropiat de zero, în 
cazul în care acest lucru este fezabil din 
punct de vedere tehnic; admite, pe de altă 
parte, că restricțiile de ordin bugetar 
existente îndeosebi la nivel regional și 
local limitează adesea capacitatea 
entităților publice de a face investiții 
inițiale; invită Comisia și statele membre 
să găsească soluții inovatoare în vederea 
rezolvării acestei probleme, de exemplu, 
evaluând reducerile de costuri într-un 
cadru financiar multianual;

Or.en

Amendamentul 189
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. este convins că autoritățile publice 
trebuie să dea un exemplu, acest lucru fiind 
cheia atingerii obiectivului privind 
economiile de energie; admite, pe de altă 
parte, că restricțiile de ordin bugetar 
existente îndeosebi la nivel regional și 

13. este convins că autoritățile publice 
trebuie să dea un exemplu, acest lucru fiind 
cheia atingerii obiectivului privind 
economiile de energie; admite, pe de altă 
parte, că restricțiile de ordin bugetar 
existente îndeosebi la nivel regional și 
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local limitează adesea capacitatea 
entităților publice de a face investiții 
inițiale; invită Comisia și statele membre 
să găsească soluții inovatoare în vederea 
rezolvării acestei probleme;

local limitează adesea capacitatea 
entităților publice de a face investiții 
inițiale; invită Comisia și statele membre 
să faciliteze și să promoveze apariția unor
soluții inovatoare în vederea rezolvării 
acestei probleme; Acest lucru ar putea fi 
realizat la nivel UE prin mijloace precum 
modelul contractului de performanță 
energetică sau instrumente de piață care 
să permită implementarea tuturor 
efectelor pozitive externe ale investițiilor 
în eficiența energetică și în energia 
regenerabilă;

Or.en

Amendamentul 190
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. este convins că autoritățile publice 
trebuie să dea un exemplu, acest lucru 
fiind cheia atingerii obiectivului privind 
economiile de energie; admite, pe de altă 
parte, că restricțiile de ordin bugetar 
existente îndeosebi la nivel regional și 
local limitează adesea capacitatea 
entităților publice de a face investiții 
inițiale; invită Comisia și statele membre 
să găsească soluții inovatoare în vederea 
rezolvării acestei probleme;

13. subliniază faptul că autoritățile publice 
trebuie să dea un exemplu; prin urmare, 
solicită autorităților publice să facă mai 
mult decât li se impune prin Directiva 
privind performanța energetică a 
clădirilor, în special prin renovarea 
întregului fond de clădiri actual cât mai 
curând posibil la un nivel comparabil cu 
standardul clădirilor pasive;

Or.en

Amendamentul 191
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 13 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. este convins că autoritățile publice 
trebuie să dea un exemplu, acest lucru fiind 
cheia atingerii obiectivului privind 
economiile de energie; admite, pe de altă 
parte, că restricțiile de ordin bugetar 
existente îndeosebi la nivel regional și 
local limitează adesea capacitatea 
entităților publice de a face investiții 
inițiale; invită Comisia și statele membre 
să găsească soluții inovatoare în vederea 
rezolvării acestei probleme;

13. este convins că autoritățile publice de 
la nivel național, regional și local, în 
cadrul unei colaborări strânse, trebuie să 
dea un exemplu, acest lucru fiind cheia 
atingerii obiectivului privind economiile de 
energie; admite, pe de altă parte, că la nivel 
regional și local, persistă restricțiile de 
ordin bugetar îndeosebi în sectorul 
rezidențial; recunoaște, de asemenea, că 
aceste restricții bugetare limitează adesea 
capacitatea entităților publice de a face 
investiții inițiale; invită Comisia și statele 
membre să găsească soluții inovatoare în 
vederea rezolvării acestei probleme;

Or.en

Amendamentul 192

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. este convins că autoritățile publice 
trebuie să dea un exemplu, acest lucru fiind 
cheia atingerii obiectivului privind 
economiile de energie; admite, pe de altă 
parte, că restricțiile de ordin bugetar 
existente îndeosebi la nivel regional și 
local limitează adesea capacitatea 
entităților publice de a face investiții 
inițiale; invită Comisia și statele membre 
să găsească soluții inovatoare în vederea 
rezolvării acestei probleme;

13. este convins că autoritățile publice 
trebuie să dea un exemplu, acest lucru fiind 
cheia atingerii obiectivului privind 
economiile de energie; solicită, prin 
urmare, autorităților publice să își 
renoveze toate clădirile astfel încât să 
atingă cel puțin standardele de clădire 
pasivă sau cu consum energetic aproape 
de zero până în 2018; admite, pe de altă 
parte, că restricțiile de ordin bugetar 
existente îndeosebi la nivel regional și 
local limitează adesea capacitatea 
entităților publice de a face investiții 
inițiale; invită Comisia și statele membre 
să găsească soluții inovatoare în vederea 
rezolvării acestei probleme;
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Or.en

Amendamentul 193
Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. în această privința evidențiază 
instrumentul de finanțare „ESCO” pe 
bază PPP (parteneriat public-privat ) care 
a fost deja utilizat într-o serie de state 
membre ale UE și care ajută îndeosebi 
autoritățile publice regionale și locale să 
depășească bariera investițiilor inițiale 
mari cu ocazia renovării clădirilor 
existente în scopul creșterii eficienței 
energetice; propune Comisiei să efectueze 
un studiu pentru a evalua cele mai bune 
practici din statele membre, precum și 
pentru a identifica obstacole sau bariere 
pentru a exploata la maximum potențialul 
mecanismului de finanțare;

Or.en

Amendamentul 194
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Comisiei să înființeze un 
sistem uniform și de înaltă calitate de 
certificate de performanță energetică pe 
baza unor audituri de categoria investiții. 
Acest sistem oferă orientări pentru statele 
membre pentru a asigura calitatea 
măsurilor de creștere a eficienței 
energetice întreprinse; 

Or.en
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Amendamentul 195
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. recunoaște rolul de pionierat al 
Uniunii Europene; solicită Comisiei să 
elaboreze planuri de reducere într-un mod 
eficient din punct de vedere economic a 
consumului de energie al clădirilor 
Uniunii Europene, inclusiv agențiile 
Comisiei;

Or.en

Amendamentul 196
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça 
Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că eficiența energetică a 
clădirilor ar trebui tratată într-un mod 
consecvent și sustenabil, asigurându-ne 
că numai clădirile cu potențial de 
eficiență energetică sunt luate în calcul 
prin intermediul unor criterii obiective;

Or.en

Amendamentul 197
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 14 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
renovarea propriilor clădiri aproape în 
întregime până în 2020;

eliminat

Or.en

Amendamentul 198
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
renovarea propriilor clădiri aproape în 
întregime până în 2020;

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
renovarea propriilor clădiri aproape în 
întregime până în 2020 ca parte a unui 
audit mai larg privind utilizarea energiei 
de către instituții care ar trebui să 
cuprindă condițiile de lucru și de 
călătorie, stimulentele și locațiile, precum 
și echipamentele și achizițiile;

Or.en

Amendamentul 199
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça 
Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
renovarea propriilor clădiri aproape în 
întregime până în 2020;

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
renovarea acelor clădiri identificate ca 
având potențial de creștere a eficienței 
energetice;

Or.en
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Amendamentul 200
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
renovarea propriilor clădiri aproape în 
întregime până în 2020;

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
creșterea radicală a eficienței energetice 
și logistice a propriilor clădiri și activități;

Or.en

Amendamentul 201
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
renovarea propriilor clădiri aproape în 
întregime până în 2020;

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
îmbunătățirea randamentului termic al
propriilor clădiri și echiparea acestora cu 
sisteme de energie solară astfel încât să se 
atingă un nivel al pierderilor aproape de 
zero până în 2020;

Or.pl

Amendamentul 202
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
renovarea propriilor clădiri aproape în 
întregime până în 2020;

14. consideră că Parlamentul European,
Comisia și Consiliul ar trebui să dea un 
exemplu prin renovarea propriilor clădiri 
conform celor mai bune standarde și prin 
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utilizarea energiei regenerabile pentru a 
atinge un nivel de consum aproape de zero
până în 2020;

Or.en

Amendamentul 203
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
renovarea propriilor clădiri aproape în 
întregime până în 2020;

14. consideră că instituțiile europene și 
agențiile acestora ar trebui să dea un 
exemplu prin renovarea propriilor clădiri 
pentru a atinge un nivel de consum 
aproape de zero până în 2020;

Or.en

Amendamentul 204
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
renovarea propriilor clădiri aproape în 
întregime până în 2020;

14. consideră că instituțiile UE ar trebui să 
dea un exemplu prin renovarea propriilor 
clădiri pentru a atinge un nivel de consum 
aproape de zero până în 2020;

Or.en

Amendamentul 205

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
renovarea propriilor clădiri aproape în 
întregime până în 2020;

14. consideră că Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să dea un exemplu prin 
renovarea propriilor clădiri pentru a atinge 
un nivel de consum aproape de zero până 
în 2018;

Or.en

Amendamentul 206
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită Comisiei și statelor membre 
să promoveze atât renovarea clădirilor 
existente, cât și eficiența energetică a 
clădirilor noi și să se axeze mai serios 
asupra tehnicilor de renovare care sunt 
cele mai economice, asigurând, totodată 
un nivel ridicat de economii de energie;

Or.en

Amendamentul 207
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile de a îmbunătăți educația și 
formarea în cadrul întregului lanț al 
sectorului construcțiilor, în special în 
IMM-uri, creând, astfel, locuri de muncă 
ecologice la nivel local și facilitând 
implementarea planurilor ambițioase 
vizând eficiența energetică; Acest lucru 
este extrem de important pentru a reduce 
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costurile renovărilor capitale și pentru a 
respecta cerințele „clădirilor cu consum 
de energie aproape de zero”, după cum 
este menționat în DECP;

Or.en

Amendamentul 208
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. constată că, cu toate că piața 
întreprinderilor furnizoare de servicii în 
domeniul energiei (ESCO) are un mare 
potențial ca mecanism de furnizare de 
soluții de economisire a energiei în 
sectorul imobiliar și rezidențial 
avantajoase pentru toate părțile, este 
nevoie de mai mult sprijin inițial, 
orientări și stimulente financiare adecvate 
pentru a face să demareze această piață;

Or.en

Amendamentul 209
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită instituirea obligatorie în 
statele membre a unor fonduri pentru 
eficiența energetică care să canalizeze 
mai multe surse de finanțare publică și 
care sunt concepute și gestionate astfel 
încât să stimuleze finanțarea privată și să 
o direcționeze spre zonele cu nevoi de 
investiții;

Or.en
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Amendamentul 210
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei să conceapă o 
strategie UE pentru lansarea pe scară 
largă a unor renovări capitale ale 
fondului de clădiri existent, luând în 
calcul atât eficiența energetică, cât și 
energia regenerabilă;

Or.en

Amendamentul 211
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. încurajează statele membre să 
promoveze înlocuirea anumitor clădiri 
ineficiente care nu fac parte din 
patrimoniul arhitectonic, în cazul în care 
renovările nu ar fi sustenabile sau ar 
costa prea mult;

Or.en


