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Amendamentul 1
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

întrucât, în conformitate cu scenariile
AIE globale ale emisiilor de energie
legate de carbon sunt de natură să
crească până la 21% nivelul din 2008
până în 2035, cu condiția ca țările în
punerea în aplicare a angajamentelor 
asumate în Copenhaga Accord într-un 
mod prudent, care ar face imposibilă
limitarea încălzirii globale la 2 ° C; 
întrucât țările nemembre ale OCDE sunt
considerate a ține cont de toate de
creșterea preconizată a emisiilor de lume
[1];
[1] Raport al Agenției Internaționale 
pentru Energie (AIE) din 9 noiembrie 
2010, intitulat "World Energy Outlook
2010"

Or. en

Amendamentul 2
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

întrucât, conform cifrelor AIE conturile 
UE pentru doar o cota de 13 procente din
emisiile globale de CO2;

Or. en
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Amendamentul 3
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

întrucât, în conformitate cu directiva ETS
ETS ar trebui să promoveze reducerea
emisiilor de GES într-un mod rentabil și
punct de vedere economic;

Or. en

Amendamentul 4
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Secțiunea 1 (nouă) (înaintea punctului 1)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aspecte privind politica industrială

Or. en

Amendamentul 5
Yannick Jadot, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza economică a dus la o 
reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al creșterii 
economice și la relocarea forței de muncă; 
arată că orice scădere a PIB trebuie privită 
ca un cost în sine, ceea ce compromite 
potențialul de investiții al industriei; 
avertizează cu privire la concluzia generală 
că criza economică a făcut ca reducerea 

1. subliniază că criza economică a dus la o 
reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al creșterii 
economice și la relocarea forței de muncă; 
arată că orice scădere a PIB trebuie privită 
ca un cost în sine, ceea ce compromite 
potențialul de investiții al industriei; 
avertizează cu privire la concluzia
generală că criza economică a făcut ca 
reducerea emisiilor să devină mai puțin 
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emisiilor să devină mai puțin costisitoare; costisitoare;

Or. en

Amendamentul 6

Lena Ek, Fiona Hall în numele Grupului ALDE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza economică a dus la o 
reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al creșterii 
economice și la relocarea forței de 
muncă; arată că orice scădere a PIB 
trebuie privită ca un cost în sine, ceea ce 
compromite potențialul de investiții al 
industriei; avertizează cu privire la 
concluzia generală că criza economică a 
făcut ca reducerea emisiilor să devină mai 
puțin costisitoare;

1. subliniază că criza economică a dus la o 
reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al industriei; 
avertizează cu privire la concluzia generală 
că criza economică a făcut ca reducerea 
emisiilor să devină mai puțin costisitoare;

Or. en

Amendamentul 7
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza economică a dus la o 
reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al creșterii 
economice și la relocarea forței de muncă; 
arată că orice scădere a PIB trebuie privită 
ca un cost în sine, ceea ce compromite 
potențialul de investiții al industriei; 
avertizează cu privire la concluzia 

1. subliniază că criza economică a dus la o 
reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al creșterii 
economice și la relocarea forței de muncă; 
arată că orice scădere a PIB trebuie privită 
ca un cost în sine, ceea ce compromite 
potențialul corespunzătoare de reducere a 
emisiilor nu ar trebui să fie interpretată 
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generală că criza economică a făcut ca
reducerea emisiilor să devină mai puțin 
costisitoare;

ca un semn că UE este pe cale să
îndeplinească obiectivul de reducere a
emisiilor;

Or. en

Amendamentul 8
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza economică a dus la o 
reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al creșterii 
economice și la relocarea forței de muncă; 
arată că orice scădere a PIB trebuie privită 
ca un cost în sine, ceea ce compromite 
potențialul de investiții al industriei; 
avertizează cu privire la concluzia 
generală că criza economică a făcut ca
reducerea emisiilor să devină mai puțin 
costisitoare;

1. subliniază că criza economică a dus la o 
reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al creșterii 
economice și la relocarea forței de muncă; 
arată că orice scădere a PIB trebuie privită 
ca un cost în sine, ceea ce compromite 
potențialul de investiții al industriei; 
avertizează cu privire la concluzia 
generală că criza economică a făcut ca
reducerea emisiilor să devină mai puțin 
costisitoare;

Or. de

Amendamentul 9
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza economică a dus la o 
reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al creșterii 
economice și la relocarea forței de muncă; 
arată că orice scădere a PIB trebuie privită 
ca un cost în sine, ceea ce compromite 
potențialul de investiții al industriei; 
avertizează cu privire la concluzia 

1. subliniază că criza economică a dus la o 
reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al creșterii 
economice și la relocarea forței de muncă; 
arată că orice scădere a PIB trebuie privită 
ca un cost în sine, ceea ce compromite 
potențialul de investiții al industriei; 
comparație cu un scenariu de statu-de 
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generală că criza economică a făcut ca 
reducerea emisiilor să devină mai puțin 
costisitoare;

obicei criza a dus la o reducere a emisiilor
și o reducere a consumului de energie;

Or. en

Amendamentul 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criza economică a dus la o 
reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al creșterii 
economice și la relocarea forței de muncă; 
arată că orice scădere a PIB trebuie privită 
ca un cost în sine, ceea ce compromite 
potențialul de investiții al industriei; 
avertizează cu privire la concluzia generală 
că criza economică a făcut ca reducerea 
emisiilor să devină mai puțin costisitoare;

1. subliniază că criza economică a dus la o 
reducere masivă a capacităților producției 
industriale, la un declin al creșterii 
economice și la relocarea forței de muncă; 
arată că orice scădere a PIB trebuie privită 
ca un cost în sine, ceea ce compromite 
potențialul de investiții al industriei; 
avertizează cu privire la concluzia generală 
că criza economică a făcut ca reducerea 
emisiilor să devină mai puțin costisitoare;

Or. en

Amendamentul 11
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că în fruntea 
clasamentului mondial privind instalarea 
de parcuri eoliene s-a aflat China,  ca 
producătorii chinezi si indieni de turbine 
eoliene se numără printre primii zece iar 
China si Taiwan produc în prezent 
majoritatea panourilor fotovoltaice din 
lume; solicită Comisiei și statelor membre 
sa ia masuri pentru dezvoltarea și 
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producerea eco-eficienta, pe teritoriu UE, 
a acestor tehnologii precum și a unor noi 
tehnologii inovatoare necesare atingerii 
unor obiective ambițioase privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră;

Or. ro

Amendamentul 12
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că, potrivit informațiilor 
primite din partea diferitelor sectoare 
industriale, există indicații clare că 
dispozițiile actuale ale politicii UE în 
domeniul schimbărilor climatice, cum ar 
fi ETS, duc deja la o relocare a producției 
și se arată preocupat de faptul că 
eventualele prețuri mai mari ale 
carbonului ar exacerba această tendință;

eliminat

Or. en

Amendamentul 13
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că, potrivit informațiilor 
primite din partea diferitelor sectoare 
industriale, există indicații clare că 
dispozițiile actuale ale politicii UE în 
domeniul schimbărilor climatice, cum ar 
fi ETS, duc deja la o relocare a producției 
și se arată preocupat de faptul că 

eliminat
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eventualele prețuri mai mari ale 
carbonului ar exacerba această tendință;

Or. en

Amendamentul 14
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că, potrivit informațiilor 
primite din partea diferitelor sectoare 
industriale, există indicații clare că 
dispozițiile actuale ale politicii UE în 
domeniul schimbărilor climatice, cum ar 
fi ETS, duc deja la o relocare a producției 
și se arată preocupat de faptul că 
eventualele prețuri mai mari ale 
carbonului ar exacerba această tendință;

eliminat

Or. de

Amendamentul 15
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că, potrivit informațiilor 
primite din partea diferitelor sectoare 
industriale, există indicații clare că 
dispozițiile actuale ale politicii UE în 
domeniul schimbărilor climatice, cum ar 
fi ETS, duc deja la o relocare a producției 
și se arată preocupat de faptul că 
eventualele prețuri mai mari ale 
carbonului ar exacerba această tendință;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 16
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că, potrivit informațiilor 
primite din partea diferitelor sectoare 
industriale, există indicații clare că 
dispozițiile actuale ale politicii UE în 
domeniul schimbărilor climatice, cum ar 
fi ETS, duc deja la o relocare a producției 
și se arată preocupat de faptul că 
eventualele prețuri mai mari ale 
carbonului ar exacerba această tendință;

eliminat

Or. en

Amendamentul 17
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că, potrivit informațiilor 
primite din partea diferitelor sectoare 
industriale, există indicații clare că 
dispozițiile actuale ale politicii UE în 
domeniul schimbărilor climatice, cum ar 
fi ETS, duc deja la o relocare a producției 
și se arată preocupat de faptul că 
eventualele prețuri mai mari ale 
carbonului ar exacerba această tendință;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 18
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. remarcă faptul că, potrivit informațiilor 
primite din partea diferitelor sectoare 
industriale, există indicații clare că 
dispozițiile actuale ale politicii UE în 
domeniul schimbărilor climatice, cum ar fi 
ETS, duc deja la o relocare a producției și 
se arată preocupat de faptul că eventualele 
prețuri mai mari ale carbonului ar exacerba 
această tendință;

2. remarcă faptul că, potrivit informațiilor 
primite din partea diferitelor sectoare 
industriale, există indicații clare că 
dispozițiile actuale ale politicii UE în 
domeniul schimbărilor climatice, cum ar fi 
ETS, duc deja la o relocare a producției și 
se arată preocupat de faptul că eventualele 
prețuri mai mari ale carbonului ar exacerba 
această tendință, în special cu privire la
statele membre sunt în recesiune și
punerea în aplicare cu strictețe
programele de stabilitate economică;

Or. el

Amendamentul 19
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că ETS-ul s-a dovedit un 
instrument ineficient in stimularea 
reducerii emisiilor și solicită Comisiei și 
statelor membre să analizeze si să 
introducă noi instrumente care să 
încurajeze dezvoltarea industriilor 
ecologice, creșterea eficienței energetice și 
a utilizării eficiente a resurselor;

Or. ro
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Amendamentul 20
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită Comisiei să revizuiască 
Directiva EU ETS care este parte 
componenta a pachetului legislativ EU 
2020 privind energia si schimbarile 
climatice, agreat in decembrie 2008, in 
vederea asigurarii, pana in 2020, a 
reducerii cu 20% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră față de nivelul acestora din 
1990;

Or. ro

Amendamentul 21
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Secțiunea 2 (nouă) (înaintea punctului 3)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aspecte privind politica industrială

Or. en

Amendamentul 22
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de acord cu ipoteza exprimată de 
Comisie și de Agenția Internațională a 
Energiei (AIE) că amânarea investițiilor în 
tehnologii cu emisii reduse de carbon ar 
însemna costuri mai mari pe viitor; 

3. este de acord cu ale Comisiei și Agenției 
Internaționale pentru Energie lui (AIE) 
ipoteza că investițiile amânarea în 
domeniul tehnologiilor energetice reduse 
de carbon ar duce la costuri mai mari la un
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consideră că, pentru a atinge obiectivul pe 
termen lung (2050) reconfirmat de 
Consiliul European la 4 februarie 2011, 
UE ar trebui să își accelereze eforturile 
după atingerea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu 20 % până în 2020; prin 
urmare, salută intenția Comisiei de a trasa 
traiectorii menite să ducă la atingerea 
obiectivelor pe termen lung în cel mai 
eficient mod din punctul de vedere al 
costurilor;

stadiu ulterior; ia act de declarația
comună de directori executivi de companii
lider Utility European de asteptare UE
pentru a muta la un obiectiv de reducere
cu 25%; consideră că, dacă este să
îndeplinească obiectivul 2050 pe termen 
lung a reducerilor interne intre 80 - 95%
cum a fost convenit de către Consiliul
European și a confirmat în cadrul 
Comisiei de scăzut de carbon Economie
2050 Foaia de parcurs, UE ar fi să
accelereze eforturile sale după ce a atins
cel puțin 25%, reducerile interne de emisii
în 2020; solicită, prin urmare, că Comisia
a prezentat o propunere de obiective de 
reducere obligatorii pentru perioada de 
după 2020, în conformitate cu traiectoriile
prezentate în emisii reduse de carbon
Economiei 2050 foaia de parcurs
concepute pentru a atinge obiectivele pe 
termen lung în modul cel mai rentabil;

Or. en

Amendamentul 23
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de acord cu ipoteza exprimată de 
Comisie și de Agenția Internațională a 
Energiei (AIE) că amânarea investițiilor în 
tehnologii cu emisii reduse de carbon ar 
însemna costuri mai mari pe viitor; 
consideră că, pentru a atinge obiectivul pe 
termen lung (2050) reconfirmat de 
Consiliul European la 4 februarie 2011, UE 
ar trebui să își accelereze eforturile după 
atingerea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu 20 % până în 2020; prin 
urmare, salută intenția Comisiei de a trasa 
traiectorii menite să ducă la atingerea 
obiectivelor pe termen lung în cel mai 

3. este de acord cu ipoteza exprimată de 
Comisie și de Agenția Internațională a 
Energiei (AIE) că amânarea investițiilor în 
tehnologii cu emisii reduse de carbon ar 
însemna costuri mai mari pe viitor; 
consideră că, pentru a atinge obiectivul pe 
termen lung (2050) reconfirmat de 
Consiliul European la 4 februarie 2011, 
UE ar trebui să își accelereze eforturile 
după atingerea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu 20 % până în 2020; prin 
urmare, salută intenția Comisiei de a trasa 
traiectorii menite să ducă la atingerea 
obiectivelor pe termen lung în cel mai 
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eficient mod din punctul de vedere al 
costurilor;

eficient mod din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 24
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de acord cu ipoteza exprimată de 
Comisie și de Agenția Internațională a 
Energiei (AIE) că amânarea investițiilor în 
tehnologii cu emisii reduse de carbon ar 
însemna costuri mai mari pe viitor; 
consideră că, pentru a atinge obiectivul pe 
termen lung (2050) reconfirmat de 
Consiliul European la 4 februarie 2011, UE 
ar trebui să își accelereze eforturile după 
atingerea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu 20 % până în 2020; prin 
urmare, salută intenția Comisiei de a trasa 
traiectorii menite să ducă la atingerea 
obiectivelor pe termen lung în cel mai 
eficient mod din punctul de vedere al 
costurilor;

3. este de acord cu ipoteza exprimată de 
Comisie și de Agenția Internațională a 
Energiei (AIE) că amânarea investițiilor în 
tehnologii cu emisii reduse de carbon ar 
însemna costuri mai mari pe viitor; 
consideră că, pentru a atinge obiectivul pe 
termen lung (2050) reconfirmat de 
Consiliul European la 4 februarie 2011, UE 
ar trebui să își accelereze eforturile după 
atingerea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu 20 % până în 2020; prin 
urmare, salută intenția Comisiei de a trasa 
traiectorii menite să ducă la atingerea 
obiectivelor pe termen lung în cel mai 
eficient mod din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. de

Amendamentul 25
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de acord cu ipoteza exprimată de 
Comisie și de Agenția Internațională a 
Energiei (AIE) că amânarea investițiilor în 
tehnologii cu emisii reduse de carbon ar 

3. este de acord cu ipoteza exprimată de 
Comisie și de Agenția Internațională a 
Energiei (AIE) că amânarea investițiilor în 
tehnologii cu emisii reduse de carbon ar 
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însemna costuri mai mari pe viitor; 
consideră că, pentru a atinge obiectivul pe 
termen lung (2050) reconfirmat de 
Consiliul European la 4 februarie 2011, UE 
ar trebui să își accelereze eforturile după 
atingerea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu 20 % până în 2020; prin 
urmare, salută intenția Comisiei de a trasa 
traiectorii menite să ducă la atingerea 
obiectivelor pe termen lung în cel mai 
eficient mod din punctul de vedere al 
costurilor;

însemna costuri mai mari pe viitor; 
consideră că, pentru a atinge obiectivul pe 
termen lung (2050) reconfirmat de 
Consiliul European la 4 februarie 2011, UE 
ar trebui să își accelereze eforturile după 
atingerea; prin urmare, salută intenția 
Comisiei de a trasa traiectorii menite să 
ducă la atingerea obiectivelor pe termen 
lung în cel mai eficient mod din punctul de 
vedere al costurilor;

Or. en

Amendamentul 26
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de acord cu ipoteza exprimată de 
Comisie și de Agenția Internațională a 
Energiei (AIE) că amânarea investițiilor în 
tehnologii cu emisii reduse de carbon ar 
însemna costuri mai mari pe viitor; 
consideră că, pentru a atinge obiectivul pe 
termen lung (2050) reconfirmat de 
Consiliul European la 4 februarie 2011, UE 
ar trebui să își accelereze eforturile după 
atingerea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu 20 % până în 2020; prin 
urmare, salută intenția Comisiei de a trasa 
traiectorii menite să ducă la atingerea 
obiectivelor pe termen lung în cel mai 
eficient mod din punctul de vedere al 
costurilor;

3. este de acord cu ipoteza exprimată de 
Comisie și de Agenția Internațională a 
Energiei (AIE) că amânarea investițiilor în 
tehnologii cu emisii reduse de carbon ar 
însemna costuri mai mari pe viitor; 
consideră că, pentru a atinge obiectivul pe 
termen lung (2050) reconfirmat de 
Consiliul European la 4 februarie 2011, UE 
ar trebui să își accelereze eforturile după 
atingerea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu 20 % până în 2020; prin 
urmare, salută intenția Comisiei de a trasa 
traiectorii menite să ducă la atingerea 
obiectivelor pe termen lung în cel mai 
eficient mod din punctul de vedere al 
costurilor și eficient;

Or. en
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Amendamentul 27
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că, în conformitate cu 
Comunicarea Comisiei intitulată "O foaie 
de parcurs pentru trecerea la o economie
competitivă emisii reduse de carbon până 
în 2050" (COM (2011) 0112) o reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră de 25 % 
în 2020 este obiectivul cel mai rentabil,  și
că acest obiectiv poate fi atins prin 
punerea în aplicare pe deplin obiectivul
de îmbunătățire a eficienței energetice cu
20 %;

Or. en

Amendamentul 28
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se arată profund preocupat de faptul că 
UE nu se încadrează în atingerea 
obiectivului de reducere a consumului de 
energie cu 20 %, conform proiecțiilor 
pentru 2020, din cauza unui angajament și 
unei ambiții insuficiente din partea statelor 
membre;

4. se arată profund preocupat de faptul că 
UE nu se încadrează în atingerea 
obiectivului de reducere a consumului de 
energie cu 20 %, conform proiecțiilor 
pentru 2020, din cauza unui angajament și 
unei ambiții insuficiente din partea statelor 
membre; Constată că, în conformitate cu 
Comunicarea Comisiei intitulată "O foaie 
de parcurs pentru trecerea la o economie
competitivă emisii reduse de carbon până 
în 2050" (COM (2011) 0112) o reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră de 25 % 
în 2020 este obiectivul cel mai rentabil,  și
că acest obiectiv poate fi atins prin 
punerea în aplicare pe deplin obiectivul
de îmbunătățire a eficienței energetice cu
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20 %;

Or. en

Amendamentul 29
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se arată profund preocupat de faptul că 
UE nu se încadrează în atingerea 
obiectivului de reducere a consumului de 
energie cu 20 %, conform proiecțiilor 
pentru 2020, din cauza unui angajament și 
unei ambiții insuficiente din partea statelor 
membre;

4. se arată profund preocupat de faptul că 
UE nu se încadrează în atingerea 
obiectivului de reducere a consumului de 
energie cu 20 %, conform proiecțiilor 
pentru 2020, din cauza unui angajament și 
unei ambiții insuficiente din partea statelor 
membre; subliniază că majorarea cu 20%
a eficienței nu înseamnă, în același timp 
spre o astfel de scădere a consumului de 
energie pe cap de locuitor este calculat;

Or. pl

Amendamentul 30
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se arată profund preocupat de faptul că 
UE nu se încadrează în atingerea 
obiectivului de reducere a consumului de 
energie cu 20 %, conform proiecțiilor 
pentru 2020, din cauza unui angajament și 
unei ambiții insuficiente din partea statelor 
membre;

4. se arată profund preocupat de faptul că 
UE nu se încadrează în atingerea 
obiectivului de reducere a consumului de 
energie cu 20 %, conform proiecțiilor 
pentru 2020, din cauza unui angajament și 
unei ambiții insuficiente din partea statelor 
membre; consideră că măsurile obligatorii
de eficiență energetică ar trebui să fie
completată cu un obiectiv obligatoriu
privind eficiența energetică cu cel puțin
20% până în 2020;
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Or. en

Amendamentul 31
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se arată profund preocupat de faptul că 
UE nu se încadrează în atingerea 
obiectivului de reducere a consumului de 
energie cu 20 %, conform proiecțiilor 
pentru 2020, din cauza unui angajament și 
unei ambiții insuficiente din partea statelor 
membre;

4. se arată profund preocupat de faptul că 
UE nu se încadrează în atingerea 
obiectivului de reducere a consumului de 
energie cu 20 %, conform proiecțiilor 
pentru 2020, din cauza unui angajament și 
unei ambiții insuficiente din partea statelor 
membre și caracterul neconstrângător al 
obiectivului;

Or. en

Amendamentul 32
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se arată profund preocupat de faptul că 
UE nu se încadrează în atingerea 
obiectivului de reducere a consumului de 
energie cu 20 %, conform proiecțiilor 
pentru 2020, din cauza unui angajament și 
unei ambiții insuficiente din partea statelor 
membre;

4. se arată profund preocupat de faptul că 
UE nu se încadrează în atingerea 
obiectivului de reducere a consumului de 
energie cu 20 %, conform proiecțiilor 
pentru 2020, din cauza unui angajament și 
unei ambiții insuficiente din partea
Comisiei Europene și a statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 33
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra faptului că UE 
și statele membre nu au investit suficient 
in măsuri pentru reducerea emisiilor de 
CO2 și pentru creșterea eficienței 
energetice in sectorul clădirilor și în 
sectorul transporturilor;  solicită Comisiei 
și statelor membre ca măsurile de creștere
a eficienței energetice a clădirilor si a 
rețelelor urbane centralizate de încălzire 
si răcire să obțină finanțări mai mari atât 
la revizuirea actualului cadru financiar 
cât și in viitoarea perspectivă financiară;

Or. ro

Amendamentul 34
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei și statelor membre 
ca, pentru a reduce emisiile poluante 
emise de sectorul transporturilor,  să
considere prioritare investițiile in 
dezvoltarea unei rețele electrice 
inteligente la nivel Pan-European,  
capabilă să preia energia produsă la nivel 
local și regional din surse regenerabile si 
care să contribuie la dezvoltarea 
infrastructurii necesare pentru utilizarea 
vehiculelor electrice;

Or. ro
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Amendamentul 35
Silvia-Adriana Țicău

Proiectul de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. atrage atenția asupra faptului că
obiectivul actual de 20% se bazează pe 
contribuția energiei nucleare la mix-ul 
energetic al unor state membre; salută
decizia Comisiei de a supune centralele 
nucleare din UE la teste de stres, astfel 
încât să poată fi adoptate măsurile 
necesare în vederea garantării siguranței 
acestora. Consideră că decizia unor state 
membre de a închide unele dintre 
reactoarele nucleare existente precum și 
creșterea nivelului de investiții pentru 
construcția viitoarelor centrale nucleare, 
ar putea să determine unele state membre 
să-și revizuiască măsurile naționale 
pentru îndeplinirea obiectivului actual de 
20%;

Or. ro

Amendamentul 36
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că UE se încadrează pe 
calea cea bună pentru atingerea 
obiectivului privind energia regenerabilă 
pentru 2020;

5. salută faptul că, în conformitate cu
planurile prezentate recent naționale de
acțiune în domeniul energiei regenerabile, 
UE este pe cale să își îndeplinească 2020
obiectivele de energie regenerabilă;
avertizează că realizarea efectivă a
obiectivelor depinde de punerea în 
aplicare strictă a planurilor de acțiune și
invită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare și să ia
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măsuri corective acolo unde este cazul, 
este îngrijorat de o posibilă reducere în
viitoarele investiții în energie 
regenerabilă, datorită unui mediu 
investițional instabil pentru perioada de
după 2020;

Or. en

Amendamentul 37
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că UE se încadrează pe 
calea cea bună pentru atingerea 
obiectivului privind energia regenerabilă 
pentru 2020;

5. salută că UE se încadrează pe calea cea
bună pentru atingerea obiectivului privind 
energia regenerabilă pentru 2020 care
potrivit Comisiei ar putea fi depășită în 
cazul în care statele membre să aplice pe 
deplin planurile lor naționale de acțiune
și regenerabile de energie în cazul în care
instrumentele de finanțare sunt
îmbunătățite; subliniază că, cu toate 
acestea, o mai bună integrare a energiei
regenerabile în piața unică europeană
este necesară;

Or. en

Amendamentul 38
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că UE se încadrează pe 
calea cea bună pentru atingerea 
obiectivului privind energia regenerabilă 
pentru 2020;

5. solicită pentru eforturile UE în
dezvoltarea surselor regenerabile de 
energie crește până în anul 2020 în gama
actuală de 40% și oferă un cadru pentru



PE460.884v01-00 22/98 AM\860842RO.doc

RO

rețele inteligente pentru a asigura o
creștere a energiei distribuite, subliniază
că acest lucru va fi investit mai mult în
nevoile Energieinfrakstrukturprojekte;

Or. de

Amendamentul 39
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că UE se încadrează pe 
calea cea bună pentru atingerea 
obiectivului privind energia regenerabilă 
pentru 2020;

5. salută faptul că UE se încadrează pe 
calea cea bună pentru atingerea 
obiectivului privind energia regenerabilă 
pentru 2020, dar subliniază că Comisia
trebuie să monitorizeze cu promptitudine
implementarea efectivă a planurilor
naționale de a garanta astfel că progresul
are loc de fapt cum a fost planificat;

Or. en

Amendamentul 40
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că UE se încadrează pe 
calea cea bună pentru atingerea 
obiectivului privind energia regenerabilă 
pentru 2020;

5. salută faptul că UE se încadrează pe 
calea cea bună pentru atingerea 
obiectivului privind energia regenerabilă 
pentru 2020; constată că mai multe 
eforturi sunt necesare pentru a realiza o
implementare eficientă la scară largă a
energiilor regenerabile într-o piață
integrată și mai competitivă energetică a 
UE;
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Or. en

Amendamentul 41
Marita Ulvskog

Proiectul de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că UE se încadrează pe 
calea cea bună pentru atingerea 
obiectivului privind energia regenerabilă 
pentru 2020;

5. salută faptul că UE se încadrează pe 
calea cea bună pentru atingerea 
obiectivului privind energia regenerabilă 
pentru 2020; solicită din punct de vedere
obiectiv obligatoriu de energie
regenerabilă care urmează să fie ridicat la
de la 20% la 30% până în 2020 și 45%
până în 2030;

Or. en

Amendamentul 42
Marisa Matias, Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că UE se încadrează pe 
calea cea bună pentru atingerea 
obiectivului privind energia regenerabilă 
pentru 2020;

5. salută faptul că UE se încadrează pe 
calea cea bună pentru atingerea 
obiectivului privind energia regenerabilă 
pentru 2020; deși subliniază faptul că 
aceste obiective ar trebui să fie mai
orientată spre eficiența energetică și 
economiile de energie;

Or. en
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Amendamentul 43
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

constată că multe bariere din piața UE și 
de reglementare pentru eficiența
energetică nu este utilizat pentru acces și
solicită cu privire la utilizarea a
obiectivelor privind energia regenerabilă, 
produse eficiente energetic și a
standardelor de vehicule și de a promova 
achizițiile publice ecologice;

Or. lt

Amendamentul 44
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

regretă faptul că UE este prea puțin în
tehnologiile fără CO2 și reducerea 
emisiilor de CO2, a energiei atomice, 
altele decât investițiile, deși companiile 
europene sunt aici pentru a responsabile
și trebuie să acorde sprijin familiar;

Or. de

Amendamentul 45
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază rolul important al rețelelor și 6. subliniază rolul important al rețelelor și 
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contoarelor inteligente în integrarea 
electricității provenite din surse 
regenerabile; salută activitatea derulată de 
grupul de lucru privind sistemele 
inteligente de contorizare și solicită 
Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări cât mai curând posibil;

contoarelor inteligente în integrarea 
electricității provenite din surse 
regenerabile; salută activitatea derulată de 
grupul de lucru privind sistemele 
inteligente de contorizare și solicită 
Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări cât mai curând posibil; 
reamintește că apelul Parlamentului de a
stabili ca un obiectiv politic care 50% din
casele din Europa ar fi dotate cu contoare
inteligente până în 2015 [1];
[1] Rezoluția Parlamentului European
din 05 mai 2010 privind o noua Agendă 
digitală pentru Europa: 2015.eu
(2009/2225 (INI))

Or. en

Amendamentul 46
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază rolul important al rețelelor și 
contoarelor inteligente în integrarea 
electricității provenite din surse 
regenerabile; salută activitatea derulată de 
grupul de lucru privind sistemele 
inteligente de contorizare și solicită 
Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări cât mai curând posibil;

6. subliniază rolul important al rețelelor și 
contoarelor inteligente în integrarea 
electricității provenite din surse 
regenerabile; salută activitatea derulată de 
grupul de lucru privind sistemele 
inteligente de contorizare și mandatul de 
standardizare 441 din 12 martie 2009 
acordat CEN, CENELEC și ETSI privind 
instrumentele de masurare pentru 
dezvoltarea unei infrastructuri deschise, si
solicită Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări cât mai curând posibil;

Or. ro
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Amendamentul 47
Ioannis A. Tsoukalas

Proiectul de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază rolul important al rețelelor și 
contoarelor inteligente în integrarea 
electricității provenite din surse 
regenerabile; salută activitatea derulată de 
grupul de lucru privind sistemele 
inteligente de contorizare și solicită 
Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări cât mai curând posibil;

6. subliniază rolul important al rețelelor și 
contoarelor inteligente în integrarea 
electricității provenite din surse 
regenerabile; salută activitatea derulată de 
grupul de lucru privind sistemele 
inteligente de contorizare și solicită 
Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări cât mai curând posibil; pentru
recuperarea integrală, cu accent pe
standardele de formare și a potențialului
de contoare inteligente pentru a conserva
energie

Or. el

Amendamentul 48
Adam Gierek

Proiectul de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază rolul important al rețelelor și 
contoarelor inteligente în integrarea 
electricității provenite din surse 
regenerabile; salută activitatea derulată de 
grupul de lucru privind sistemele 
inteligente de contorizare și solicită 
Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări cât mai curând posibil;

6. subliniază rolul important al rețelelor și 
contoarelor inteligente în integrarea 
electricității provenite din surse 
regenerabile; salută activitatea derulată de 
grupul de lucru privind sistemele 
inteligente de contorizare și solicită 
Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări cât mai curând posibil;

Or. pl
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Amendamentul 49
Anni Podimata

Proiectul de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază rolul important al rețelelor și 
contoarelor inteligente în integrarea 
electricității provenite din surse 
regenerabile; salută activitatea derulată de 
grupul de lucru privind sistemele 
inteligente de contorizare și solicită 
Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări cât mai curând posibil;

6. subliniază rolul important al rețelelor și 
contoarelor inteligente în integrarea 
electricității provenite din surse 
regenerabile; salută activitatea derulată de 
grupul de lucru privind sistemele 
inteligente de contorizare și solicită 
Comisiei să prezinte o serie de 
recomandări și propuneri legislative cât 
mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 50
Marian-Jean Marinescu

Proiectul de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că TIC ar putea
îmbunătăți mijloacele de transport pe
drumuri, și poate face mai mult pentru 
produse mai sigure, mai inteligente și mai 
ecologice automobile din Europa; 
reiterează rolul Agenda digitală, care ar 
trebui să prioritizeze potențialul ecologic
de mașini inteligente și drumurile
inteligente, precum și R & D pilot proiecte
pentru dispozitive V2V și V2R;

Or. en
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Amendamentul 51
Arturs Krišjānis Kariņš

Proiectul de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că, astfel cum sa 
subliniat în concluziile Consiliului 
European din 4 februarie 2011, standarde
tehnice pentru rețele inteligente ar trebui
să fie adoptate până la sfârșitul anului
2012 cel târziu;

Or. en

Amendamentul 52
Marian-Jean Marinescu

Proiectul de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază necesitatea imperativă de
politica de standardizare TIC adaptare la 
evoluțiile pieței, care necesită
interoperabilitate, care va contribui la
accelerarea activității în domeniul 
standardelor tehnice pentru vehiculele
electrice și rețelelor și contoarelor 
inteligente, în vederea realizării acestuia
până în 2012;

Or. en

Amendamentul 53
Marisa Matias, Yannick Jadot

Proiectul de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. remarcă faptul că accelerarea 
procedurilor de autorizare pentru noile 
proiecte de infrastructură este o condiție 
prealabilă pentru atingerea obiectivelor 
privind energia și schimbările climatice 
conform calendarului stabilit;

7. remarcă faptul că accelerarea 
procedurilor de autorizare pentru noile 
proiecte de infrastructură este o condiție 
prealabilă pentru atingerea obiectivelor 
privind energia și schimbările climatice 
conform calendarului stabilit; subliniază
că noile proiecte de infrastructură trebuie 
să fie în conformitate cu obiectivele
climatice și de mediu și trebuie să fie în 
concordanță cu politica pe termen lung de 
energie al UE;

Or. en

Amendamentul 54
Anni Podimata

Proiectul de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. remarcă faptul că accelerarea 
procedurilor de autorizare pentru noile 
proiecte de infrastructură este o condiție 
prealabilă pentru atingerea obiectivelor 
privind energia și schimbările climatice 
conform calendarului stabilit;

7. remarcă faptul că accelerarea 
procedurilor de autorizare pentru noile 
proiecte de infrastructură cu un accent pe
inovație și eficiență energetică este o 
condiție prealabilă pentru atingerea 
obiectivelor privind energia și schimbările 
climatice conform calendarului stabilit;

Or. el

Amendamentul 55
Arturs Krišjānis Kariņš

Proiectul de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. remarcă faptul că accelerarea 7. remarcă faptul că accelerarea 
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procedurilor de autorizare pentru noile 
proiecte de infrastructură este o condiție 
prealabilă pentru atingerea obiectivelor 
privind energia și schimbările climatice 
conform calendarului stabilit;

procedurilor de autorizare pentru noile 
proiecte de infrastructură și pentru a găsi 
noi metode de finanțare este o condiție 
prealabilă pentru atingerea obiectivelor 
privind energia și schimbările climatice 
conform calendarului stabilit;

Or. en

Amendamentul 56
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută acordul privind utilizarea
fondurilor neangajate a Programului
european de redresare (proiecte de 
energie) pentru crearea unui instrument
financiar dedicat să sprijine inițiativele de
energie durabilă la nivel local și regional; 
solicită o monitorizare atentă a acestui
instrument pentru a evalua dacă un astfel
de finanțare ar putea servi drept model
pentru viitoarele instrumente pentru 
finanțarea investițiilor durabile și emisii 
reduse de carbon;

Or. en

Amendamentul 57
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. regretă că, prin subvenționarea 
prețurilor la energie și prin neaplicarea 
de restricții sau de cote privind emisiile de 
CO2, anumite țări obțin avantaje 
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comparative; subliniază că, deoarece 
emisiile de CO 2 sunt nerestricționate și, 
prin urmare, mai puțin costisitoare, 
respectivele țări ar putea fi mai puțin 
înclinate să se alăture unui acord 
multilateral privind schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 58
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Secțiunea 3 (nouă) (înaintea punctului 8)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cercetare și aspecte legate de inovare

Or. en

Amendamentul 59
Ioannis A. Tsoukalas

Proiectul de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că obiectivul de fonduri 
pentru cercetare de 3 % din PIB este 
compus dintr-o pondere privată (2 %) și 
publică (1 %) a fondurilor; remarcă faptul 
că există încă probleme specifice pentru 
atingerea obiectivului de 3 %, în special în 
ceea ce privește fondurile private destinate 
cercetării; subliniază că lipsa 
angajamentului în domeniul finanțării 
cercetării împiedică dezvoltarea unor 
tehnologii ecologice;

8. subliniază că obiectivul de fonduri 
pentru cercetare de 3 % din PIB este 
compus dintr-o pondere privată (2 %) și 
publică (1 %) a fondurilor; remarcă faptul 
că există încă probleme specifice pentru 
atingerea obiectivului de 3 %, în special în 
ceea ce privește fondurile private destinate 
cercetării; subliniază că lipsa 
angajamentului în domeniul finanțării 
cercetării împiedică dezvoltarea unor 
tehnologii ecologice și solicită pentru
stabilirea unui obiectiv minim obligatoriu
intermediar de finanțare a cercetării
publice și private la 1,5% din PIB până în 
2015;
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Or. el

Amendamentul 60
Adam Gierek

Proiectul de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că obiectivul de fonduri 
pentru cercetare de 3 % din PIB este 
compus dintr-o pondere privată (2 %) și 
publică (1 %) a fondurilor; remarcă faptul 
că există încă probleme specifice pentru 
atingerea obiectivului de 3 %, în special în 
ceea ce privește fondurile private destinate 
cercetării; subliniază că lipsa 
angajamentului în domeniul finanțării 
cercetării împiedică dezvoltarea unor 
tehnologii ecologice;

8. subliniază că obiectivul strategiei 
Europa 2020 de fonduri pentru cercetare 
de 3 % din PIB este compus dintr-o 
pondere privată (2 %) și publică (1 %) a 
fondurilor; remarcă faptul că există încă 
probleme specifice pentru atingerea 
obiectivului de 3 %, în special în ceea ce 
privește fondurile private destinate 
cercetării; subliniază că lipsa 
angajamentului în domeniul finanțării 
cercetării împiedică dezvoltarea unor 
tehnologii ecologice;

Or. pl

Amendamentul 61

Lena Ek în numele Grupului ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Proiectul de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă că, prin subvenționarea 
prețurilor la energie și prin neaplicarea 
de restricții sau de cote privind emisiile de 
CO2, anumite țări obțin avantaje 
comparative; subliniază că, deoarece 
emisiile de CO 2 sunt nerestricționate și, 
prin urmare, mai puțin costisitoare, 
respectivele țări ar putea fi mai puțin 
înclinate să se alăture unui acord 

eliminat
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multilateral privind schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 62
Yannick Jadot, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă că, prin subvenționarea 
prețurilor la energie și prin neaplicarea 
de restricții sau de cote privind emisiile de 
CO2, anumite țări obțin avantaje 
comparative; subliniază că, deoarece 
emisiile de CO 2 sunt nerestricționate și, 
prin urmare, mai puțin costisitoare, 
respectivele țări ar putea fi mai puțin 
înclinate să se alăture unui acord 
multilateral privind schimbările climatice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 63
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă că, prin subvenționarea 
prețurilor la energie și prin neaplicarea 
de restricții sau de cote privind emisiile de 
CO2, anumite țări obțin avantaje 
comparative; subliniază că, deoarece 
emisiile de CO 2 sunt nerestricționate și, 
prin urmare, mai puțin costisitoare, 
respectivele țări ar putea fi mai puțin 
înclinate să se alăture unui acord 
multilateral privind schimbările climatice;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 64
Adam Gierek

Proiectul de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă că, prin subvenționarea prețurilor 
la energie și prin neaplicarea de restricții 
sau de cote privind emisiile de CO2, 
anumite țări obțin avantaje comparative; 
subliniază că, deoarece emisiile de CO 2 
sunt nerestricționate și, prin urmare, mai 
puțin costisitoare, respectivele țări ar putea 
fi mai puțin înclinate să se alăture unui 
acord multilateral privind schimbările 
climatice;

9. regretă că, prin subvenționarea prețurilor 
la energie și prin neaplicarea de restricții 
sau de cote privind emisiile de CO2,
anumite țări obțin avantaje comparative; 
subliniază că, deoarece emisiile de CO 2 
sunt nerestricționate și, prin urmare, mai 
puțin costisitoare, respectivele țări ar putea 
fi mai puțin înclinate să se alăture unui 
acord multilateral privind;

Or. pl

Amendamentul 65
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Lena Ek, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită aplicarea unui principiu general 
conform căruia, mai întâi, trebuie să fie 
luate cele mai rentabile măsuri pentru 
reducerea emisiilor;

10. solicită aplicarea unui principiu general 
conform căruia, mai întâi, trebuie să fie 
luate UE ar trebui să urmeze calea cea 
mai rentabilă față de obiectivul său
climatice pe termen lung, în același timp
asigurându-se că tehnologiile inovatoare 
și promițătoare obține sprijin pentru
implementarea în timp util pe piață, și
evitarea investițiilor care bloca UE în
mare pe termen lung de dioxid de carbon
care emit infrastructurii și instalațiilor;

Or. en
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Amendamentul 66
Adam Gierek

Proiectul de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită aplicarea unui principiu general 
conform căruia, mai întâi, trebuie să fie 
luate cele mai rentabile măsuri pentru 
reducerea emisiilor;

10. solicită aplicarea unui principiu general 
conform căruia, mai întâi, trebuie să fie 
luate cele mai rentabile măsuri pentru 
reducerea emisiilor; Statele membre ar 
trebui să poată să folosească principiul 
subsidiarității în determinarea
priorităților lor pentru cronologia unor 
măsuri care vizează limitarea emisiilor de
pe teritoriul lor;

Or. pl

Amendamentul 67
Matthias Groote

Proiectul de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită aplicarea unui principiu 
general conform căruia, mai întâi, trebuie 
să fie luate cele mai rentabile măsuri pentru 
reducerea emisiilor;

10. solicită aplicarea unui principiu general 
conform căruia, mai întâi UE, trebuie să 
fie luate cele mai rentabile măsuri pentru 
să ia;

Or. de

Amendamentul 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiectul de aviz
Punctul 10 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10a. Reamintește faptul că condiția de a
trece la o reducere de 30% până în 2020
față de 1990 este un acord global și 
cuprinzător pentru perioada de după 2012
și cu condiția ca și alte țări dezvoltate să 
se angajeze la reduceri comparabile ale 
emisiilor și ca țările în curs de dezvoltare
mai avansate contribuie în mod adecvat în 
funcție de responsabilitățile și capacitățile 
lor;

Or. en

Amendamentul 69
Silvia-Adriana Țicău

Proiectul de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că stabilirea obiectivului 
de reducere, pana in 2020, cu 30% a 
emisiilor de gaze cu efect de sera fata de 
nivelul acestora din anul 1990,  trebuie 
realizată doar in condițiile încheierii unui 
acord internațional Post-Kyoto care să 
conțină ținte si angajamente ferme din 
partea tuturor statelor dezvoltate ale 
lumii;

Or. ro

Amendamentul 70
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Secțiunea 4 (nouă) (înaintea punctului 11)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Măsuri privind energia

Or. en

Amendamentul 71
Bendt Bendtsen

Proiectul de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită ca eficiența energetică să 
devină una dintre prioritățile viitoarelor 
măsuri ale politicii privind schimbările 
climatice; admite că atingerea obiectivului 
vizând o eficiență energetică de 20 % până 
în 2020 i-ar permite UE să își respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor până 
în 2020 și chiar mai mult; consideră că, 
potrivit evaluării impactului realizate de 
Comisie, acest nivel de reducere s-ar 
încadra pe calea rentabilă spre atingerea 
obiectivului de reducere a emisiilor cu 
80-95 % pe termen lung.

11. solicită ca eficiența energetică să 
devină una dintre prioritățile viitoarelor 
măsuri ale politicii privind schimbările 
climatice; admite că atingerea obiectivului 
vizând o eficiență energetică de 20 % până 
în 2020 i-ar permite UE să își respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor până
în 2020 și chiar mai mult;

Or. en

Amendamentul 72
Yannick Jadot, Lena Ek, Marita Ulvskog, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită ca eficiența energetică să 
devină una dintre prioritățile viitoarelor 
măsuri ale politicii privind schimbările 
climatice; admite că atingerea obiectivului 
vizând o eficiență energetică de 20 % 

11. solicită ca eficiența energetică să 
devină una dintre prioritățile viitoarelor 
măsuri ale politicii privind schimbările 
climatice; admite că atingerea obiectivului 
vizând o eficiență energetică de 20 % până 
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până în 2020 i-ar permite UE să își 
respecte angajamentele de reducere a 
emisiilor până în 2020 și chiar mai mult; 
consideră că, potrivit evaluării impactului 
realizate de Comisie, acest nivel de 
reducere s-ar încadra pe calea rentabilă 
spre atingerea obiectivului de reducere a
emisiilor cu 80-95 % pe termen lung;

în 2020 i-ar permite UE să își respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor 
până în 2020 și chiar mai mult; consideră 
că, potrivit evaluării impactului realizate 
de Comisie, acest nivel de reducere s-ar 
încadra pe calea rentabilă spre atingerea 
obiectivului de reducere a emisiilor cu 
80-95 % pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 73
Romana Jordan Cizelj
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită ca eficiența energetică să 
devină una dintre prioritățile viitoarelor 
măsuri ale politicii privind schimbările 
climatice; admite că atingerea obiectivului 
vizând o eficiență energetică de 20 % până 
în 2020 i-ar permite UE să își respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor până 
în 2020 și chiar mai mult; consideră că, 
potrivit evaluării impactului realizate de 
Comisie, acest nivel de reducere s-ar 
încadra pe calea rentabilă spre atingerea 
obiectivului de reducere a emisiilor cu 
80-95 % pe termen lung.

11. solicită ca eficiența energetică să 
devină prioritatea viitoarelor măsuri ale 
politicii privind schimbările climatice; 
admite că atingerea obiectivului vizând o 
eficiență energetică de 20 % până în 2020 
i-ar permite UE să își respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor până 
în 2020 și chiar mai mult, astfel cum se 
subliniază în foaia de parcurs; consideră 
că, potrivit evaluării impactului realizate de 
Comisie, acest nivel de reducere s-ar 
încadra pe calea rentabilă spre atingerea 
obiectivului de reducere a emisiilor cu 
80-95 % pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 74
Silvia-Adriana Țicău

Proiectul de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită ca eficiența energetică să 
devină una dintre prioritățile viitoarelor 

11. solicită ca eficiența energetică să 
devină una dintre prioritățile viitoarelor 
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măsuri ale politicii privind schimbările 
climatice; admite că atingerea obiectivului 
vizând o eficiență energetică de 20 % până 
în 2020 i-ar permite UE să își respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor până 
în 2020 și chiar mai mult; consideră că, 
potrivit evaluării impactului realizate de 
Comisie, acest nivel de reducere s-ar 
încadra pe calea rentabilă spre atingerea 
obiectivului de reducere a emisiilor cu 80-
95 % pe termen lung.

măsuri ale politicii privind schimbările 
climatice; admite că atingerea obiectivului 
vizând o eficiență energetică de 20 % până 
în 2020 i-ar permite UE să își respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor până 
în 2020 și chiar mai mult; consideră că, 
potrivit evaluării impactului realizate de 
Comisie, acest nivel de reducere s-ar 
încadra pe calea rentabilă spre atingerea 
obiectivului de reducere a emisiilor cu 80-
95 % pe termen lung, comparativ cu 
nivelul emisiilor de gaze cu efect de sera 
din 1990;

Or. ro

Amendamentul 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Proiectul de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită ca eficiența energetică să 
devină una dintre prioritățile viitoarelor 
măsuri ale politicii privind schimbările 
climatice; admite că atingerea obiectivului 
vizând o eficiență energetică de 20 % până 
în 2020 i-ar permite UE să își respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor până 
în 2020 și chiar mai mult; consideră că, 
potrivit evaluării impactului realizate de 
Comisie, acest nivel de reducere s-ar 
încadra pe calea rentabilă spre atingerea 
obiectivului de reducere a emisiilor cu 
80-95 % pe termen lung.

11. solicită ca eficiența energetică să 
devină una dintre prioritățile viitoarelor 
măsuri ale politicii privind schimbările 
climatice; admite că atingerea obiectivului 
vizând o eficiență energetică de 20 % până 
în 2020 i-ar permite UE să își respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor până 
în 2020 și chiar mai mult; consideră că, 
potrivit evaluării impactului realizate de 
Comisie, acest nivel de reducere s-ar 
încadra pe calea rentabilă spre atingerea 
obiectivului de reducere a emisiilor cu 
80-95 % pe termen lung a țărilor 
dezvoltate ca un grup.

Or. en
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Amendamentul 76
Markus Pieper

Proiectul de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită ca eficiența energetică să 
devină una dintre prioritățile viitoarelor 
măsuri ale politicii privind schimbările 
climatice; admite că atingerea obiectivului 
vizând o eficiență energetică de 20 % până 
în 2020 i-ar permite UE să își respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor până 
în 2020 și chiar mai mult; consideră că, 
potrivit evaluării impactului realizate de 
Comisie, acest nivel de reducere s-ar 
încadra pe calea rentabilă spre atingerea 
obiectivului de reducere a emisiilor cu 
80-95 % pe termen lung;

11. solicită ca eficiența energetică să 
devină una dintre prioritățile viitoarelor 
măsuri ale politicii privind schimbările 
climatice; admite că atingerea obiectivului 
vizând o eficiență energetică de 20 % până 
în 2020 i-ar permite UE să își respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor până 
în 2020; consideră că, potrivit evaluării 
impactului realizate de Comisie, acest nivel 
de reducere s-ar încadra pe calea rentabilă 
spre atingerea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu 80-95 % pe termen lung;

Or. de

Amendamentul 77

Lena Ek în numele Grupului ALDE
Fiona Hall, Marita Ulvskog

Proiectul de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. Subliniază faptul că analiza
Comisiilor traiectoria cea mai rentabilă de 
reducere a emisiilor arată că o cale mai 
puțin ambițios puțin de 25% până în 2020 
ar conduce la costuri semnificativ mai
mari globale pe întreaga perioadă și ar 
putea bloca în investiții de carbon
intensiv, ducând la prețuri mai ridicate de 
carbon mai târziu pe [1];
__________________
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[1] Comunicarea Comisiei intitulată "O 
foaie de parcurs pentru trecerea la o
economie competitivă emisii reduse de 
carbon până în 2050" (COM (2011) 0112)

Or. en

Amendamentul 78
Yannick Jadot, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită Comisiei să întreprindă 
acțiunile necesare pentru a se asigura că 
statele membre își respectă pe deplin 
angajamentele privind economisirea 
energiei, fie prin introducerea unei 
cerințe ca planurile naționale de acțiune 
pentru eficiență energetică să fie aprobate
de Comisie, fie prin măsuri suplimentare;

12. invită Comisia să stabilească
energetice naționale obligatorii de 
economisire obiective pentru statele
membre, în viitoarea revizuire a legislației
UE în domeniul economiilor de energie și
servicii, în plus, solicită statelor membre
să aplice pe deplin angajamentele lor de 
economisire a energiei, monitorizate prin 
intermediul naționale privind eficiența 
energetică planurile de acțiune; 

Or. en

Amendamentul 79

Lena Ek în numele Grupului ALDE
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Proiectul de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită Comisiei să întreprindă 
acțiunile necesare pentru a se asigura că 
statele membre își respectă pe deplin 
angajamentele privind economisirea 
energiei, fie prin introducerea unei cerințe

12. invită Comisia să stabilească
energetice naționale obligatorii de 
economisire obiective pentru statele
membre, în viitoarea revizuire a legislației
UE în domeniul economiilor de energie și
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ca planurile naționale de acțiune pentru 
eficiență energetică să fie aprobate de 
Comisie, fie prin măsuri suplimentare;

servicii, în plus, solicită statelor membre
să aplice pe deplin angajamentele lor de 
economisire a energiei, monitorizate prin 
intermediul naționale privind eficiența 
energetică planurile de acțiune; 

Or. en

Amendamentul 80
Markus Pieper

Proiectul de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită Comisiei să întreprindă 
acțiunile necesare pentru a se asigura că 
statele membre își respectă pe deplin 
angajamentele privind economisirea 
energiei, fie prin introducerea unei cerințe 
ca planurile naționale de acțiune pentru 
eficiență energetică să fie aprobate de 
Comisie, fie prin măsuri suplimentare;

12. solicită Comisiei să întreprindă 
acțiunile necesare pentru a se asigura că 
statele membre își respectă pe deplin 
angajamentele privind economisirea 
energiei, fie prin introducerea unei cerințe 
ca planurile naționale de acțiune pentru 
eficiență energetică să fie aprobate de 
Comisie, inițiază în nerespectarea punerii 
în aplicare a obligațiilor legale de către
statele membre cazurile de încălcare;

Or. de

Amendamentul 81
Teresa Riera Madurell

Proiectul de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită Comisiei să întreprindă 
acțiunile necesare pentru a se asigura că 
statele membre își respectă pe deplin 
angajamentele privind economisirea 
energiei, fie prin introducerea unei cerințe
ca planurile naționale de acțiune pentru 
eficiență energetică să fie aprobate de 

12. solicită Comisiei să întreprindă 
acțiunile necesare pentru a se asigura că 
statele membre își respectă pe deplin 
angajamentele privind economisirea 
energiei; în acest context, reamintește
Rezoluția Parlamentului European din 15 
decembrie 2010 privind revizuirea
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Comisie, fie prin măsuri suplimentare; Planului de acțiune privind eficiența 
energetică (2010/2107 (INI)), care a cerut
obiective obligatorii de eficiență
energetică;

Or. en

Amendamentul 82
Adam Gierek

Proiectul de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită Comisiei să întreprindă 
acțiunile necesare pentru a se asigura că 
statele membre își respectă pe deplin 
angajamentele privind economisirea 
energiei, fie prin introducerea unei cerințe 
ca planurile naționale de acțiune pentru 
eficiență energetică să fie aprobate de 
Comisie, fie prin măsuri suplimentare;

12. solicită Comisiei să întreprindă 
acțiunile necesare pentru a se asigura că 
statele membre își respectă pe deplin 
angajamentele privind economisirea 
energiei, fie prin introducerea unei cerințe 
ca planurile naționale de acțiune pentru 
eficiență energetică să fie aprobate de 
Comisie, fie prin măsuri suplimentare;

Or. pl

Amendamentul 83
Zigmantas Balčytis

Proiectul de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită Comisiei să întreprindă 
acțiunile necesare pentru a se asigura că 
statele membre își respectă pe deplin 
angajamentele privind economisirea 
energiei, fie prin introducerea unei cerințe 
ca planurile naționale de acțiune pentru 
eficiență energetică să fie aprobate de 
Comisie, fie prin măsuri suplimentare;

12. solicită Comisiei să întreprindă 
acțiunile necesare pentru a se asigura că 
statele membre își respectă pe deplin 
angajamentele privind economisirea 
energiei, fie prin introducerea unei cerințe 
ca planurile naționale de acțiune pentru 
eficiență energetică și să se asigure că 
aceștia monitorizează punerea în aplicare
ale statelor să fie aprobate de Comisie, fie 
prin măsuri suplimentare;
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Or. lt

Amendamentul 84
Maria Da Graça Carvalho

Proiectul de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. Consideră că abordările sectoriale
pot contribui la reconcilierea lupta 
împotriva schimbărilor climatice cu
competitivității și creșterii economice;
subliniază importanța adoptării unei 
abordări globale orizontală sectoriale
pentru industrie ca o valoare adăugată
pentru negocierile internaționale și
obiective europene pentru emisiile de 
CO2;

Or. en

Amendamentul 85
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. subliniază că, în multe domenii, 
economisirea energiei și eficiența 
energetică oferă cel mai rentabil potențial 
pentru reduceri suplimentare ale emisiilor; 
atrage atenția asupra potențialului 
nevalorificat în domeniul performanței 
energetice a clădirilor, în special a 
clădirilor existente, în sectorul 
transporturilor, al achizițiilor publice, în 
domeniul producției, transformării și 
distribuției energiei, inclusiv în ceea ce 
privește termoficarea; reiterează faptul că 
măsurile concrete în aceste domenii sunt 
esențiale și atrage atenția asupra 

13. subliniază că, în multe domenii, 
economisirea energiei și eficiența 
energetică oferă cel mai rentabil potențial 
pentru reduceri suplimentare ale emisiilor; 
atrage atenția asupra potențialului 
nevalorificat în domeniul performanței 
energetice a clădirilor, în special a 
clădirilor existente, în sectorul 
transporturilor, al achizițiilor publice, în 
domeniul producției, transformării și 
distribuției energiei, inclusiv în ceea ce 
privește termoficarea; reiterează faptul că 
măsurile concrete în aceste domenii sunt 
esențiale și atrage atenția asupra 
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propunerile relevante incluse în raportul 
Bendtsen; insistă ca măsurile de 
economisire a energie să fie puse în 
aplicare în primul și în primul rând la nivel 
național, regional și local;

propunerile relevante incluse în raportul 
Bendtsen; insistă ca măsurile de 
economisire a energie să fie puse în 
aplicare în primul și în primul rând la nivel 
național, regional și local; subliniază
potențialul mare pentru introducerea 
unui sistem de economisire a energiei
obligații pentru industria energetică, după 
cum sugerează eficiența energetică
Planul de Comisia care a fost deja dovedit
a avea un efect pozitiv în unele state
membre;

Or. en

Amendamentul 86
Adam Gierek

Proiectul de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. subliniază că, în multe domenii, 
economisirea energiei și eficiența 
energetică oferă cel mai rentabil potențial 
pentru reduceri suplimentare ale emisiilor; 
atrage atenția asupra potențialului 
nevalorificat în domeniul performanței 
energetice a clădirilor, în special a 
clădirilor existente, în sectorul 
transporturilor, al achizițiilor publice, în 
domeniul producției, transformării și 
distribuției energiei, inclusiv în ceea ce 
privește termoficarea; reiterează faptul că 
măsurile concrete în aceste domenii sunt 
esențiale și atrage atenția asupra 
propunerile relevante incluse în raportul 
Bendtsen; insistă ca măsurile de 
economisire a energie să fie puse în 
aplicare în primul și în primul rând la nivel 
național, regional și local;

13. subliniază că, în multe domenii, 
economisirea energiei și eficiența 
energetică oferă cel mai rentabil potențial 
pentru reduceri suplimentare ale emisiilor; 
atrage atenția asupra potențialului 
nevalorificat în domeniul performanței 
energetice a clădirilor, în special a 
clădirilor existente, în sectorul 
transporturilor, al achizițiilor publice, în 
domeniul producției, transformării și 
distribuției energiei, inclusiv în ceea ce 
privește termoficarea; reiterează faptul că 
măsurile concrete în aceste domenii sunt 
esențiale și atrage atenția asupra 
propunerile relevante incluse în raportul 
Bendtsen; insistă ca măsurile de 
economisire a energie să fie puse în 
aplicare în primul și în primul rând la nivel 
național, regional și local;

Or. pl
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Amendamentul 87
Matthias Groote

Proiectul de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. subliniază că, în multe domenii, 
economisirea energiei și eficiența 
energetică oferă cel mai rentabil potențial 
pentru reduceri suplimentare ale emisiilor; 
atrage atenția asupra potențialului 
nevalorificat în domeniul performanței 
energetice a clădirilor, în special a 
clădirilor existente, în sectorul 
transporturilor, al achizițiilor publice, în 
domeniul producției, transformării și 
distribuției energiei, inclusiv în ceea ce 
privește termoficarea; reiterează faptul că 
măsurile concrete în aceste domenii sunt 
esențiale și atrage atenția asupra 
propunerile relevante incluse în raportul 
Bendtsen; insistă ca măsurile de 
economisire a energie să fie puse în 
aplicare în primul și în primul rând la nivel 
național, regional și local;

13. subliniază că, în multe domenii, 
economisirea energiei și eficiența 
energetică oferă cel mai rentabil potențial 
pentru reduceri suplimentare ale emisiilor; 
atrage atenția asupra potențialului 
nevalorificat în domeniul performanței 
energetice a clădirilor, în special a 
clădirilor existente, în sectorul 
transporturilor, al achizițiilor publice, în 
domeniul producției, transformării și 
distribuției energiei, inclusiv în ceea ce 
privește termoficarea; reiterează faptul că 
măsurile concrete în aceste domenii sunt 
esențiale și atrage atenția asupra 
propunerile relevante incluse în raportul 
Bendtsen; insistă ca măsurile de 
economisire a energie să fie puse în 
aplicare în primul și în primul rând la nivel 
național, regional și local și sunt dezvoltate
în proiecte UE, are nevoie de o strategie 
de comunicare pentru a informa atât
întreprinderilor și consumatorilor
cuprinzătoare;

Or. de

Amendamentul 88
Lena Kolarska-Bobińska

Proiectul de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. subliniază că, în multe domenii, 
economisirea energiei și eficiența 
energetică oferă cel mai rentabil potențial 
pentru reduceri suplimentare ale emisiilor; 

13. subliniază că, în multe domenii, 
economisirea energiei și eficiența 
energetică oferă cel mai rentabil potențial 
pentru reduceri suplimentare ale emisiilor; 
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atrage atenția asupra potențialului 
nevalorificat în domeniul performanței 
energetice a clădirilor, în special a 
clădirilor existente, în sectorul 
transporturilor, al achizițiilor publice, în 
domeniul producției, transformării și 
distribuției energiei, inclusiv în ceea ce 
privește termoficarea; reiterează faptul că 
măsurile concrete în aceste domenii sunt 
esențiale și atrage atenția asupra 
propunerile relevante incluse în raportul 
Bendtsen; insistă ca măsurile de 
economisire a energie să fie puse în 
aplicare în primul și în primul rând la nivel 
național, regional și local;

atrage atenția asupra potențialului 
nevalorificat în domeniul performanței 
energetice a clădirilor, în special a 
clădirilor existente, în sectorul 
transporturilor, al achizițiilor publice, în 
domeniul producției, transformării și 
distribuției energiei, inclusiv în ceea ce 
privește termoficarea; reiterează faptul că 
măsurile concrete în aceste domenii sunt 
esențiale și atrage atenția asupra 
propunerile relevante incluse în raportul 
Bendtsen și Kolarska-Bobińska; insistă ca 
măsurile de economisire a energie să fie 
puse în aplicare în primul și în primul rând 
la nivel național, regional și local;

Or. en

Amendamentul 89
Edit Herczog

Proiectul de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. Atrage atenția asupra potențialului
de economisire a energiei de IMM-uri, ca
doar până la 24% din IMM-urile
europene sunt implicați activ în acțiunile
de reducere a impactului acestora asupra 
mediului de astăzi, subliniază că, deși
există cel puțin un consultant financiare
disponibile pentru fiecare IMM-uri, nu au 
nici o astfel de sfaturi privind 
economisirea de energie și eficiența
energetică, astfel IMM-urile ar avea 
nevoie de ajutorul unui expert de mediu și
energetice, de asemenea;

Or. en
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Amendamentul 90
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. Reamintește că, potrivit Comisiei de 
aproape 8 miliarde € din fondurile UE 
disponibile pentru eficiența energetică
rămâne nerevendicate [1]; prin urmare,
salută intenția Comisiei de a facilita și a 
promova utilizarea fondurilor structurale
pentru renovare clădire legate de energie; 
așteaptă inițiative concrete, inclusiv de 
finanțare dispoziții;

[1] Euractive.com interviu cu directorul
Mary Donnelly, ENER DG, intitulat
oficial Top: "UE este puțin probabil să
îndeplinească obiectivele de eficiență 
energetică"
 (http://www.euractiv.com/en/energy-
efficiency/nearly-8bn-eu-energy-savings-
fund-lies-unclaimed-news-500849)
[

Or. en

Amendamentul 91
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 13b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13b. Subliniază că înăsprirea obiectivele
UE privind clima ar implica eforturi
crescut substanțial și investițiile în
dezvoltarea și implementarea rapidă a
tehnologiilor durabile și emisii reduse de 
carbon, rețele inteligente și de cercetare
legate de energie; consideră că este 
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esențial ca finanțarea adecvată pentru
Planul SET trebuie să fie asigurată
dincolo de 2013; subliniază că o strategie
de energie cu ambiția de a îndeplini
obiectivele climatice peste 20% trebuie să
se bazeze pe toate tehnologiile prietenoase
climatice energie;

Or. en

Amendamentul 92
Britta Thomsen

Proiectul de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. remarcă faptul că Comisia a identificat 
nevoi de investiții de 1 miliard de euro 
pentru a moderniza infrastructura 
energetică a UE până în 2020, care ar urma 
să fie finanțate, în principal, prin tarifele la 
energie; solicită ca aceste investiții să fie 
făcute având în vedere atât finalizarea unei 
piețe energetice interne interconectate, cât 
și reducerea substanțială a intensității 
emisiilor de carbon aferente sistemului 
energetic european;

14. remarcă faptul că Comisia a identificat 
nevoi de investiții de 1 miliard de euro 
pentru a moderniza infrastructura 
energetică a UE până în 2020, care ar urma 
să fie finanțate, în principal, prin tarifele la 
energie; solicită ca aceste investiții să fie 
făcute având în vedere atât finalizarea unei 
piețe energetice interne interconectate, cât 
și reducerea substanțială a intensității 
emisiilor de carbon aferente sistemului 
energetic european; subliniind, în special
necesitatea de interconectări pentru 
energie electrică între statele membre să 
exploateze pe deplin investiții masive în
energie regenerabilă în rândul țărilor din 
Marea Nordului;

Or. en

Amendamentul 93
Yannick Jadot, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 14
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Proiectul de aviz Amendamentul

14. remarcă faptul că Comisia a identificat 
nevoi de investiții de 1 miliard de euro 
pentru a moderniza infrastructura 
energetică a UE până în 2020, care ar urma 
să fie finanțate, în principal, prin tarifele
la energie; solicită ca aceste investiții să fie 
făcute având în vedere atât finalizarea unei 
piețe energetice interne interconectate, cât 
și reducerea substanțială a intensității 
emisiilor de carbon aferente sistemului 
energetic european;

14. remarcă faptul că Comisia a identificat 
nevoi de investiții de 1 miliard de euro 
pentru a moderniza infrastructura
energetică a UE până în 2020, care ar urma 
să fie finanțate, în principal, prin tarifele la 
energie; solicită ca aceste investiții să fie 
făcute având în vedere atât finalizarea unei 
piețe energetice interne interconectate, cât 
și reducerea substanțială a intensității 
emisiilor de carbon aferente sistemului 
energetic european;

Or. en

Amendamentul 94
Britta Thomsen

Proiectul de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. remarcă faptul că Comisia a identificat 
nevoi de investiții de 1 miliard de euro 
pentru a moderniza infrastructura 
energetică a UE până în 2020, care ar urma 
să fie finanțate, în principal, prin tarifele la 
energie; solicită ca aceste investiții să fie 
făcute având în vedere atât finalizarea unei 
piețe energetice interne interconectate, cât 
și reducerea substanțială a intensității 
emisiilor de carbon aferente sistemului 
energetic european;

14. remarcă faptul că Comisia a identificat 
nevoi de investiții de 1 miliard de euro în
noi capacități de generare de energie din
care 60-70% trebuie să fie investit în
energii regenerabile și pentru a moderniza 
infrastructura energetică a UE până în 
2020, care ar urma să fie finanțate, în 
principal, prin tarifele la energie; solicită ca 
aceste investiții să fie făcute având în 
vedere atât finalizarea unei piețe energetice 
interne interconectate, crescând 
economiile de energie cât și reducerea 
substanțială a intensității emisiilor de 
carbon aferente sistemului energetic 
european;

Or. en



AM\860842RO.doc 51/98 PE460.884v01-00

RO

Amendamentul 95
Matthias Groote

Proiectul de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. remarcă faptul că Comisia a identificat 
nevoi de investiții de 1 miliard de euro 
pentru a moderniza infrastructura 
energetică a UE până în 2020, care ar urma 
să fie finanțate, în principal, prin tarifele la 
energie; solicită ca aceste investiții să fie 
făcute având în vedere atât finalizarea unei 
piețe energetice interne interconectate, cât 
și reducerea substanțială a intensității 
emisiilor de carbon aferente sistemului 
energetic european;

14. remarcă faptul că Comisia a identificat 
nevoi de investiții de 1 miliard de euro 
pentru a moderniza infrastructura 
energetică a UE până în 2020, care ar urma 
să fie finanțate, în principal, prin tarifele la 
energie; solicită ca aceste investiții să fie
făcute având în vedere atât finalizarea unei 
piețe energetice interne interconectate, cât 
și reducerea substanțială a intensității 
emisiilor de carbon aferente sistemului 
energetic european și de a îmbunătăți
integrarea energiilor regenerabile mult;

Or. de

Amendamentul 96
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Proiectul de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. remarcă faptul că Comisia a identificat 
nevoi de investiții de 1 miliard de euro 
pentru a moderniza infrastructura 
energetică a UE până în 2020, care ar urma 
să fie finanțate, în principal, prin tarifele la 
energie; solicită ca aceste investiții să fie 
făcute având în vedere atât finalizarea unei 
piețe energetice interne interconectate, cât 
și reducerea substanțială a intensității 
emisiilor de carbon aferente sistemului 
energetic european;

14. remarcă faptul că Comisia a identificat 
nevoi de investiții de 1 miliard de euro 
pentru a moderniza infrastructura 
energetică a UE până în 2020, care ar urma 
să fie finanțate, în principal, prin tarifele la 
energie; solicită ca aceste investiții să fie 
făcute având în vedere atât finalizarea unei 
piețe energetice interne interconectate, cât 
și reducerea substanțială a intensității 
emisiilor de carbon aferente sistemului 
energetic european, luând în considerare 
caracteristicile fiecărei țări;

Or. en
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Amendamentul 97
Silvia-Adriana Țicău

Proiectul de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. remarcă faptul că Comisia a identificat 
nevoi de investiții de 1 miliard de euro 
pentru a moderniza infrastructura 
energetică a UE până în 2020, care ar 
urma să fie finanțate, în principal, prin 
tarifele la energie; solicită ca aceste 
investiții să fie făcute având în vedere atât 
finalizarea unei piețe energetice interne 
interconectate, cât și reducerea substanțială 
a intensității emisiilor de carbon aferente 
sistemului energetic european;

14. remarcă faptul că Comisia a identificat 
nevoi de investiții de 1000 miliarde de 
euro pentru sistemul energetic al UE până 
în 2020, care ar urma să fie finanțate, în 
principal, prin tarifele la energie; solicită ca 
aceste investiții să fie făcute având în 
vedere atât finalizarea unei piețe energetice 
interne interconectate, cât și reducerea 
substanțială a intensității emisiilor de 
carbon aferente sistemului energetic 
european;

Or. ro

Amendamentul 98
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Secțiunea 5 (nouă) (înaintea punctului 15)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aspecte privind politica industrială

Or. en

Amendamentul 99

Lena Ek în numele Grupului ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Proiectul de aviz
Punctul 15
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Proiectul de aviz Amendamentul

15. solicită ca sistemul european de 
comercializare a cotelor de emisie să fie 
aplicat într-un mod mai flexibil, pentru a 
se ține mai bine seama de evoluțiile 
economice reale și de cifrele de producție, 
mai degrabă decât ca sistemul să se 
bazeze doar pe date din trecut; este 
convins că normele de alocare ar trebui să 
asigure atât securitatea investițiilor pe 
termen lung, cât și prevederea unor 
mecanisme de flexibilitate în cazul unor 
recesiuni economice (de ex., pentru a 
evita supra-alocările).

eliminat

Or. en

Amendamentul 100
Bendt Bendtsen

Proiectul de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. solicită ca sistemul european de 
comercializare a cotelor de emisie să fie 
aplicat într-un mod mai flexibil, pentru a 
se ține mai bine seama de evoluțiile 
economice reale și de cifrele de producție, 
mai degrabă decât ca sistemul să se 
bazeze doar pe date din trecut; este 
convins că normele de alocare ar trebui să 
asigure atât securitatea investițiilor pe 
termen lung, cât și prevederea unor 
mecanisme de flexibilitate în cazul unor 
recesiuni economice (de ex., pentru a 
evita supra-alocările).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 101
Gaston Franco

Proiectul de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. solicită ca sistemul european de 
comercializare a cotelor de emisie să fie 
aplicat într-un mod mai flexibil, pentru a 
se ține mai bine seama de evoluțiile 
economice reale și de cifrele de producție, 
mai degrabă decât ca sistemul să se 
bazeze doar pe date din trecut; este 
convins că normele de alocare ar trebui să 
asigure atât securitatea investițiilor pe 
termen lung, cât și prevederea unor 
mecanisme de flexibilitate în cazul unor 
recesiuni economice (de ex., pentru a 
evita supra-alocările);

eliminat

Or. fr

Amendamentul 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Proiectul de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. solicită ca sistemul european de 
comercializare a cotelor de emisie să fie 
aplicat într-un mod mai flexibil, pentru a 
se ține mai bine seama de evoluțiile 
economice reale și de cifrele de producție, 
mai degrabă decât ca sistemul să se 
bazeze doar pe date din trecut; este 
convins că normele de alocare ar trebui să 
asigure atât securitatea investițiilor pe 
termen lung, cât și prevederea unor 
mecanisme de flexibilitate în cazul unor 
recesiuni economice (de ex., pentru a 
evita supra-alocările);

15. constată că Comisia propune de a 
manipula prețul de carbon se aplică
printr-o aplicare mai flexibilă a sistemului
european de comercializare a emisiilor;
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Or. en

Amendamentul 103
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. solicită ca sistemul european de 
comercializare a cotelor de emisie să fie 
aplicat într-un mod mai flexibil, pentru a se 
ține mai bine seama de evoluțiile 
economice reale și de cifrele de producție, 
mai degrabă decât ca sistemul să se bazeze 
doar pe date din trecut; este convins că 
normele de alocare ar trebui să asigure atât 
securitatea investițiilor pe termen lung, cât 
și prevederea unor mecanisme de 
flexibilitate în cazul unor recesiuni 
economice (de ex., pentru a evita supra-
alocările);

15. Este îngrijorat de faptul că sistemul
european de comercializare a emisiilor ca
în prezent puse în aplicare a condus la
supra-alocărilor și profiturile
excepționale care nu au fost destinate; 
solicită, prin urmare, pentru ETS în faza
sa viitoare la ca sistemul european de 
comercializare a cotelor de emisie să fie 
aplicat într-un mod mai flexibil, pentru a
se ține mai bine seama de evoluțiile 
economice reale și de cifrele de producție, 
mai degrabă decât ca sistemul să se 
bazeze doar pe date din trecut; este 
convins că normele de alocare ar trebui să 
asigure atât securitatea investițiilor pe 
termen lung, cât și prevederea unor 
mecanisme de flexibilitate în cazul unor 
recesiuni economice (de ex., pentru a 
evita supra-alocările).

Or. en

Amendamentul 104
Ioannis A. Tsoukalas

Proiectul de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. solicită ca sistemul european de 
comercializare a cotelor de emisie să fie 
aplicat într-un mod mai flexibil, pentru a se 
ține mai bine seama de evoluțiile 
economice reale și de cifrele de producție, 

15. solicită ca sistemul european de 
comercializare a cotelor de emisie să fie 
aplicat într-un mod mai flexibil, pentru a se 
ține mai bine seama de evoluțiile 
economice reale și de cifrele de producție, 
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mai degrabă decât ca sistemul să se bazeze 
doar pe date din trecut; este convins că 
normele de alocare ar trebui să asigure atât 
securitatea investițiilor pe termen lung, cât 
și prevederea unor mecanisme de 
flexibilitate în cazul unor recesiuni 
economice (de ex., pentru a evita supra-
alocările).

mai degrabă decât ca sistemul să se bazeze 
doar pe date din trecut; este convins că 
normele de alocare ar trebui să asigure atât 
securitatea investițiilor pe termen lung, cât 
și prevederea unor mecanisme de 
flexibilitate în cazul unor recesiuni 
economice (de ex., pentru a evita supra-
alocările) atrage atenția asupra
recuperării de credibilitate a sistemului
european de comercializare a emisiilor
lovit recent de atacuri cibernetice și
indemnizații furturile;

Or. el

Amendamentul 105
Theodoros Skylakakis

Proiectul de aviz
Punctul 15 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. În cadrul dreptului de inițiativă al 
Comisiei legislative în timp util, 
încurajează Comisia să analizeze efectul
de a nu lua în consιderation factorul
geografic atunci când stabilesc criterii de 
referință pentru sectoarele care sunt 
puternic influențate de costul de 
transport, atât în timp util pentru a
detecta posibile profiturile excepționale și
pentru a evita pericolul de scurgeri de 
carbon în cazul în care următoarea
perioadă ETS intră în vigoare;

Or. en

Amendamentul 106
Maria Da Graça Carvalho

Proiectul de aviz
Punctul 15 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

15a. Consideră că integrarea abordărilor
sectoriale în cadrul UE privind 
comercializarea emisiilor ar crește
eficiența economică generală în toate
țările participante; subliniază faptul că 
este în valoare de vedere beneficiile
extinderii acoperirii abordări sectoriale la
alte sectoare și țări;

Or. en

Amendamentul 107
Adam Gierek

Proiectul de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; afirmă că, potrivit foii 
de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din 
proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale;

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; afirmă că, potrivit foii 
de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din 
proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale; ia act de faptul că
condiția de a începe construcția de
centrale electrice pe baza de gaz trebuie să
fie îndeplinite aceleași criterii, care in 
functie de pachetul climă-energie de 
captare și stocare a CO2 în conformitate
cu tehnologia CSC ar trebui să
îndeplinească centralele design nou
putere bazată pe cărbune;

Or. pl
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Amendamentul 108
Yannick Jadot, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; afirmă că, potrivit foii 
de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din 
proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale;

16. atrage atenția asupra importanței 
potrivit unor analize a tehnologiilor de 
captare și stocare a carbonului (CSC) 
pentru reducerea emisiilor de carbon, nu 
doar în sectorul energetic; afirmă că, 
potrivit foii de parcurs AIE CSC, în 2030, 
jumătate din proiectele CSC vor fi legate 
de sectorul producției industriale; în plus,
observă că orice desfășurarea CSC, 
presupunând că tehnologia va fi dovedită, 
necesită preț foarte ridicat de CO2 în 
cadrul ETS;

Or. en

Amendamentul 109
Arturs Krišjānis Kariņš

Proiectul de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; afirmă că, potrivit foii 
de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din 
proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale;

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; afirmă că, potrivit foii 
de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din 
proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale; subliniază că 
punerea în aplicare a acestor tehnologii
nu ar trebui să scadă competitivitatea
industriei europene;

Or. en
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Amendamentul 110
Britta Thomsen

Proiectul de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; afirmă că, potrivit foii 
de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din 
proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale;

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) ca tehnologiile
de tranziție pe drumul spre o
aprovizionare fosili pe termen lung fără
putere pentru reducerea emisiilor de 
carbon, nu doar în sectorul energetic; 
afirmă că, potrivit foii de parcurs AIE 
CSC, în 2030, jumătate din proiectele CSC 
vor fi legate de sectorul producției 
industriale;

Or. en

Amendamentul 111
Matthias Groote

Proiectul de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; afirmă că, potrivit foii 
de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din 
proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; afirmă că, potrivit foii 
de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din 
proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale; a subliniat că o 
evaluare completă a potențialelor proiecte
CSC, acceptarea socială este necesar;

Or. de
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Amendamentul 112
Marita Ulvskog

Proiectul de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; afirmă că, potrivit foii 
de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din 
proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale;

16. atrage atenția asupra atenției din ce în 
ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; afirmă că, potrivit foii 
de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din 
proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale;

Or. en

Amendamentul 113
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; afirmă că, potrivit foii 
de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din 
proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale;

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) ca instrument 
temporar pentru reducerea emisiilor de 
carbon, nu doar în sectorul energetic; 
afirmă că, potrivit foii de parcurs AIE 
CSC, în 2030, jumătate din proiectele CSC 
vor fi legate de sectorul producției 
industriale;

Or. en

Amendamentul 114

Lena Ek în numele Grupului ALDE
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Proiectul de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; afirmă că, potrivit foii 
de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate din 
proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale;

16. atrage atenția asupra importanței din ce 
în ce mai mari a tehnologiilor de captare și 
stocare a carbonului (CSC) pentru 
reducerea emisiilor de carbon, nu doar în 
sectorul energetic; subliniază că, potrivit 
foii de parcurs AIE CSC, în 2030, jumătate 
din proiectele CSC vor fi legate de sectorul 
producției industriale;

Or. en

Amendamentul 115
Theodoros Skylakakis

Proiectul de aviz
Punctul 16 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16a. Invită Comisia să propună fără 
întârziere a modului în care UE poate
completează cel mai bine acțiunile sale
pentru atenuarea schimbărilor climatice, 
cu eforturile care vizează reducerea 
emisiilor de gaze non-CO2, cum ar fi
HFC care sunt cele mai rapide poluant
climatice crestere din lume și HFC23; 
solicită Comisiei să promovezeinițiativa de
a aduce HFC de producție în Protocolul 
de la Montreal și de a încheia acorduri
bilaterale cu țări terțe pentru HFC23
atenuante, cu scopul de a eliminare jos
gaze non-CO2 și HFC23 atenuare, într-
un mod cost-eficient, pentru un preț
ordine publică de amploare mai mici
decât prețurile curente de carbon;

Or. en
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Amendamentul 116
Ioannis A. Tsoukalas

Proiectul de aviz
Punctul 16 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16α. Ia act de contribuția energiei 
nucleare la reducerea emisiilor de dioxid 
de carbon, precum centralele nucleare
care funcționează în UE ar duce la 
creșterea emisiilor cu 50% Cu toate 
acestea, împărtășește îngrijorarea
cetățenilor europeni cu privire la riscurile
asociate cu utilizarea energiei nucleare de 
energie și solicită pentru înăsprirea a 
cadrului european pentru siguranța 
nucleară și dezafectarea imediată a
depășite

Or. el

Amendamentul 117
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiectul de aviz
Punctul 16 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

16a. constată că, în contextul viitorului de
cărbune și lignit, CSC nu ar trebui să fie
considerate ca fiind singura opțiune de a
menține utilizarea cărbunelui în
economia UE. Acesta ar trebui să dezvolte
și să implementeze, de asemenea, alte
tehnologii cu emisii reduse de cărbune;

Or. en
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Amendamentul 118
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Secțiunea 6 (nouă) (înaintea punctului 17)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cercetare și aspecte legate de inovare

Or. en

Amendamentul 119
Ioannis A. Tsoukalas

Proiectul de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. subliniază că dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor revoluționare 
reprezintă un element esențial pentru a 
combate schimbările climatice și, în același 
timp, pentru a convinge partenerii mondiali 
ai UE că reducerea emisiilor se poate 
realiza fără pierderea competitivității și a 
locurilor de muncă; consideră că este 
esențial ca Europa să devină un exemplu 
prin sporirea substanțială a finanțării 
dedicate cercetării în domeniul 
tehnologiilor industriale ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic în 
cadrul programului-cadru pentru cercetare;

17. subliniază că dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor revoluționare 
reprezintă un element esențial pentru a 
combate schimbările climatice și, în același 
timp, pentru a convinge partenerii mondiali 
ai UE că reducerea emisiilor se poate 
realiza fără pierderea competitivității și a 
locurilor de muncă; consideră că este 
esențial ca Europa să devină un exemplu 
prin sporirea substanțială a finanțării 
dedicate cercetării în domeniul 
tehnologiilor industriale ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic în 
cadrul programului-cadru pentru cercetare 
subliniază necesitatea pentru Europa de a 
lua un rol de frunte în cercetarea privind
tehnologiile climatice și eficiente 
energetic și să dezvolte o cooperare
strânsă în domeniul științific cu partenerii
internaționali, în special în țările BRIC;

Or. el
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Amendamentul 120
Matthias Groote

Proiectul de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. subliniază că dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor revoluționare 
reprezintă un element esențial pentru a 
combate schimbările climatice și, în 
același timp, pentru a convinge partenerii 
mondiali ai UE că reducerea emisiilor se 
poate realiza fără pierderea competitivității 
și a locurilor de muncă; consideră că este 
esențial ca Europa să devină un exemplu 
prin sporirea substanțială a finanțării 
dedicate cercetării în domeniul 
tehnologiilor industriale ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic în 
cadrul programului-cadru pentru cercetare;

17. subliniază că dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor revoluționare 
reprezintă un element esențial pentru a 
combate schimbările climatice și pentru a 
convinge partenerii mondiali ai UE că 
reducerea emisiilor se poate realiza fără 
pierderea competitivității și a locurilor de 
muncă; consideră că este esențial ca 
Europa să devină un exemplu prin sporirea 
substanțială a finanțării dedicate cercetării 
în domeniul tehnologiilor industriale 
ecologice și eficiente din punct de vedere 
energetic în cadrul programului-cadru 
pentru cercetare;

Or. de

Amendamentul 121
Britta Thomsen

Proiectul de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. subliniază că dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor revoluționare 
reprezintă un element esențial pentru a 
combate schimbările climatice și, în același 
timp, pentru a convinge partenerii mondiali 
ai UE că reducerea emisiilor se poate 
realiza fără pierderea competitivității și a 
locurilor de muncă; consideră că este 
esențial ca Europa să devină un exemplu 
prin sporirea substanțială a finanțării 
dedicate cercetării în domeniul 
tehnologiilor industriale ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic în 

17. subliniază că dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor revoluționare 
reprezintă un element esențial pentru a 
combate schimbările climatice și, în același 
timp, pentru a convinge partenerii mondiali 
ai UE că reducerea emisiilor se poate 
realiza fără pierderea competitivității și a 
locurilor de muncă; consideră că este 
esențial ca Europa să devină un exemplu 
prin sporirea substanțială a finanțării 
dedicate cercetării în domeniul 
tehnologiilor industriale ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic în 
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cadrul programului-cadru pentru cercetare; cadrul programului-cadru pentru cercetare 
Cercetării și Inovării, care ar trebui să fie
aliniat corect cu tehnologii energetice
strategice stabilite în SET-Plan;

Or. en

Amendamentul 122

Lena Ek în numele Grupului ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Proiectul de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. subliniază că dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor revoluționare 
reprezintă un element esențial pentru a 
combate schimbările climatice și, în același 
timp, pentru a convinge partenerii mondiali 
ai UE că reducerea emisiilor se poate 
realiza fără pierderea competitivității și a 
locurilor de muncă; consideră că este
esențial ca Europa să devină un exemplu 
prin sporirea substanțială a finanțării 
dedicate cercetării în domeniul 
tehnologiilor industriale ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic în 
cadrul programului-cadru pentru cercetare;

17. subliniază că dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor revoluționare 
reprezintă un element esențial pentru a 
combate schimbările climatice și, în același 
timp, pentru a convinge partenerii mondiali 
ai UE că reducerea emisiilor se poate 
realiza fără pierderea competitivității și a 
locurilor de muncă; consideră că este 
esențial ca Europa să devină un exemplu 
prin sporirea substanțială a finanțării 
dedicate cercetării în domeniul 
tehnologiilor industriale ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic în 
cadrul programului-cadru pentru cercetare
și programul SET;

Or. en

Amendamentul 123

Lena Ek în numele Grupului ALDE

Proiectul de aviz
Punctul 17 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

17a. Subliniază potențialul pentru
agricultură să facă o contribuție majoră
la combaterea schimbărilor climatice și, 
în special potențialul de utilizare a
reziduurilor agricole în producția de
energie durabilă, adaugand astfel un flux 
de venituri suplimentare pentru a
veniturilor agricultorilor; consideră că
viitorul PAC ar trebui să fie o instrument
pentru a ajuta statele membre să atingă
obiectivele de mediu și schimbările 
climatice, și că aceasta ar trebui să ajute
agricultorii să profite de beneficiile
incluse în creștere economică ecologică; 
consideră că componenta ecologizare a
PAC trebuie să fie o parte din plățile
directe în cadrul primului pilon pentru a 
evita procedurile complicate
administrative,  se asigura că acesta
incentivises angajamentele fermierilor de 
mediu și pentru a asigura punerea în 
aplicare egal între statele membre;

Or. en

Amendamentul 124
Ioannis A. Tsoukalas

Proiectul de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17α. acordă o mare importanță
mecanismelor de cooperare între brevetele
europene în domeniul economisirii 
energiei și a energiei regenerabile, în 
scopul de a facilita accesul la proprietate
intelectuală valoroase care rămâne
neexploatat subliniază nevoia de acțiune
în brevet european planificat în principal
în domeniile de economisire a energiei și
energie regenerabilă
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Or. el

Amendamentul 125
Marian-Jean Marinescu

Proiectul de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. Invită Comisia să adapteze bugetul
UE pentru a accelera dezvoltarea și 
desfășurarea unor tehnologii cost-
eficiente emisii scăzute de carbon, în
special cu scopul de a răspunde nevoilor
financiare pentru punerea în aplicare a
plan strategic pentru tehnologiile
energetice (SET-Plan);

Or. en

Amendamentul 126
Britta Thomsen

Proiectul de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. subliniază necesitatea de a accelera
dezvoltarea și desfășurarea unor 
tehnologii cost-eficiente emisii scăzute de 
carbon, în special cu scopul de a 
răspunde nevoilor financiare pentru 
punerea în aplicare a plan strategic 
pentru tehnologiile energetice;

Or. en
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Amendamentul 127
Maria Da Graça Carvalho

Proiectul de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. consideră că susținând trecerea spre 
o economie cu nivel scăzut de carbon, 
creșterea obiective în cadrul actual 2020
ar putea fi prea ambițios dintr-o
perspectivă de investiții

Or. en

Amendamentul 128
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 17 a (nou) (după titlu)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. Salută intenția Comisiei de a
politicilor orienteze lupta împotriva 
schimbărilor climatice spre traiectorii
lung termeni și susține ideea de obiective
intermediare, cum ar fi pentru anul 2030;
este convins că mediu realist și
obiectivelor pe termen lung oferi
stimulente mai clare pentru investitori să 
se implice în investiții durabile; creșterea
obiective în cadrul actual 2020 ar putea fi
prea ambițios dintr-o perspectivă de 
investiții;

Or. en

Amendamentul 129

Lena Ek în numele Grupului ALDE
Fiona Hall, Chris Davies
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Proiectul de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. remarcă faptul că, potrivit evaluării 
Comisiei, stabilirea unui obiectiv mai 
ambițios de reducere a emisiilor ar duce la 
o diminuare a importurilor de petrol și gaze 
naturale cu până la 40 de miliarde de euro 
până în 2020, la un preț estimat al barilului 
de petrol de 88 USD în 2020; consideră că 
dependența UE de importurile energetice ar 
putea fi redusă astfel cu până la 56 %.

18. remarcă faptul că, potrivit evaluării 
Comisiei, stabilirea unui obiectiv mai 
ambițios de reducere a emisiilor ar duce la 
o diminuare a importurilor de petrol și gaze 
naturale cu până la 40 de miliarde de euro 
până în 2020, la un preț estimat al barilului 
de petrol de 88 USD în 2020; consideră că 
dependența UE de importurile energetice ar 
putea fi redusă astfel cu până la 56 %. 
observă în continuare că aceasta este o
subestimare a prețurilor la petrol actuale
și viitoare;

Or. en

Amendamentul 130
Ioan Enciu

Proiectul de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. remarcă faptul că, potrivit evaluării 
Comisiei, stabilirea unui obiectiv mai 
ambițios de reducere a emisiilor ar duce la 
o diminuare a importurilor de petrol și gaze 
naturale cu până la 40 de miliarde de euro 
până în 2020, la un preț estimat al barilului 
de petrol de 88 USD în 2020; consideră că 
dependența UE de importurile energetice ar 
putea fi redusă astfel cu până la 56 %.

18. remarcă faptul că, potrivit evaluării 
Comisiei, stabilirea unui obiectiv mai 
ambițios de reducere a emisiilor ar duce la 
o diminuare a importurilor de petrol și gaze 
naturale cu până la 40 de miliarde de euro 
până în 2020, la un preț estimat al barilului 
de petrol de 88 USD în 2020; salută faptul
că dependența UE de importurile 
energetice ar putea fi redusă astfel cu până 
la 56 %.

Or. en
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Amendamentul 131
Britta Thomsen

Proiectul de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS 
mai restrictiv de reducere a emisiilor ar 
duce la o creștere a prețurilor la energie, 
ceea ce ar reprezenta o preocupare 
majoră pentru industria și consumatorii 
din UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 132
Yannick Jadot, Judith A. Merkies

Proiectul de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai 
restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la 
o creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar 
reprezenta o preocupare majoră pentru 
industria și consumatorii din UE;

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai 
restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la 
o creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar 
reprezenta o preocupare majoră pentru 
industria și consumatorii din UE; 
reamintește totuși că statele membre s-au
acordat în mod specific dreptul de a
utiliza veniturile din licitații pentru a 
atenua acest efect asupra industriilor
electro-intensive prin ajutoare de stat, și
solicită ca statele satura de a utiliza, de 
asemenea, o parte din aceste venituri
pentru a ajuta consumatorii, și în special
cele mai vulnerabile, pentru a reduce
consumul de energie;

Or. en
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Amendamentul 133
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai 
restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la 
o creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar 
reprezenta o preocupare majoră pentru 
industria și consumatorii din UE;

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai 
restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la 
o creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar 
reprezenta o preocupare majoră pentru 
industria și consumatorii din UE; 
consideră că recent sondaj
Eurobarometru arată că prețurile stabile
și sigure de energie au fost identificate ca 
fiind cel mai important aspect al
cooperării în domeniul energiei [1];
[1] a Parlamentului European
Eurobarometru din 31 ianuarie 2011
intitulată "Europenii și energie"

Or. en

Amendamentul 134
Teresa Riera Madurell

Proiectul de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai 
restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la 
o creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar 
reprezenta o preocupare majoră pentru 
industria și consumatorii din UE;

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai 
restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la 
o creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar 
reprezenta o preocupare majoră pentru 
industria și consumatorii din UE; 
subliniază, în acest sens, urgența de a
adopta o energetice a UE cu adevărat
ambițioase de economisire a politicii, care
să abordeze simultan prețurile ridicate la 
energie, volatilitatea prețurilor și gradul 
mare de dependență de carburanții din 
import;

Or. en
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Amendamentul 135
Anni Podimata

Proiectul de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai 
restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la 
o creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar 
reprezenta o preocupare majoră pentru 
industria și consumatorii din UE;

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai 
restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la 
o creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar 
reprezenta o preocupare majoră pentru 
industria și consumatorii din UE; constată
că excepția cazului în care traiectoria cea 
mai cost-eficiente pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80 la 
95% până în 2050 este acum urmărit, 
costul suportat de industriile și
consumatori, în viitor va fi nedurabile;

Or. en

Amendamentul 136
Bendt Bendtsen

Proiectul de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai 
restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la 
o creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar 
reprezenta o preocupare majoră pentru 
industria și consumatorii din UE;

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai 
restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la 
o creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar 
reprezenta o preocupare majoră pentru 
industria și consumatorii din UE; Acest 
lucru ar face combustibili fosili mai
scumpe și să stimuleze investițiile în 
energiile regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 137

Lena Ek în numele Grupului ALDE
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Proiectul de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai 
restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la 
o creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar 
reprezenta o preocupare majoră pentru 
industria și consumatorii din UE;

19. subliniază faptul că un obiectiv ETS 
mai restrictiv de reducere a emisiilor 
trebuie însoțit de măsuri privind eficiența 
energiei pentru a ar duce la o creștere a 
prețurilor la energie, ceea ce ar reprezenta 
o preocupare majoră pentru industria și 
consumatorii din UE;

Or. en

Amendamentul 138
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Proiectul de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. remarcă faptul că un obiectiv ETS mai 
restrictiv de reducere a emisiilor ar duce la 
o creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar 
reprezenta o preocupare majoră pentru 
industria și consumatorii din UE;

19. recunoaște faptul că un obiectiv ETS 
mai restrictiv de reducere a emisiilor ar 
duce la o creștere a prețurilor la energie, 
ceea ce ar reprezenta o preocupare majoră 
pentru industria și consumatorii din UE;

Or. en

Amendamentul 139

Lena Ek în numele Grupului ALDE
Chris Davies
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Proiectul de aviz
Punctul 20

Proiectul de aviz Amendamentul

20. consideră că, în ceea ce privește 
competitivitatea pe plan mondial, 
eforturile mai mari de reducere a emisiilor 
din partea UE ar putea crea avantaje în 
materie de costuri pentru concurenții UE 
la nivel internațional și, în același timp, ar 
crea marje concurențiale în domeniul 
tehnologiilor ecologice pentru companiile 
din UE; consideră că, pentru concurenții 
UE, semnarea unui acord internațional ar 
însemna să renunțe la avantajele în materie 
de costuri, în timp ce marja concurențială a 
UE ar rămâne, cel mai probabil, neafectată; 
prin urmare, solicită Comisiei să analizeze 
dacă o acțiune unilaterală din partea UE de 
a depăși obiectivul de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră ar putea 
stimula alte țări să se alăture unui acord 
internațional;

20. subliniază creșterea potențială a
competitivității europene de inovare și
creșterea investițiilor create ca urmare a
transformării într-o economie durabilă; 
subliniază că o mai mare UE eforturile de
atenuare ar duce la marje competitive
pentru companiile din UE în domeniul 
tehnologiilor climatice și că crearea de
noi locuri de muncă în timp ce, în ceea ce 
privește competitivitatea pe plan 
internațional ar putea crea avantaje de 
cost pentru concurenții internaționale ale 
UE în anumite sectoare; consideră că, 
pentru concurenții UE, semnarea unui 
acord internațional ar însemna să renunțe la 
avantajele în materie de costuri, în timp ce 
marja concurențială a UE ar rămâne, cel 
mai probabil, neafectată; prin urmare, 
solicită Comisiei să analizeze dacă o 
acțiune unilaterală din partea UE voința de 
reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră ar putea stimula alte țări să se 
alăture unui acord internațional;

Or. en

Amendamentul 140
Yannick Jadot, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 20

Proiectul de aviz Amendamentul

20. consideră că, în ceea ce privește 
competitivitatea pe plan mondial, eforturile 
mai mari de reducere a emisiilor din partea 
UE ar putea crea avantaje în materie de 
costuri pentru concurenții UE la nivel 
internațional și, în același timp, ar crea 
marje concurențiale în domeniul 
tehnologiilor ecologice pentru companiile 
din UE; consideră că, pentru concurenții 

20. consideră că, în ceea ce privește 
competitivitatea pe plan mondial, eforturile 
mai mari de reducere a emisiilor din partea 
în același timp, ar crea marje concurențiale 
în domeniul tehnologiilor ecologice pentru 
companiile din UE; consideră că, pentru 
concurenții UE, semnarea unui acord 
internațional ar însemna să renunțe la 
avantajele în materie de costuri, în timp ce 
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UE, semnarea unui acord internațional ar 
însemna să renunțe la avantajele în materie 
de costuri, în timp ce marja concurențială a 
UE ar rămâne, cel mai probabil, neafectată; 
prin urmare, solicită Comisiei să 
analizeze dacă o acțiune unilaterală din 
partea UE de a depăși obiectivul de 
reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră ar putea stimula alte țări să 
se alăture unui acord internațional;

marja concurențială a UE ar rămâne, cel 
mai probabil, neafectată;

Or. en

Amendamentul 141
Bendt Bendtsen

Proiectul de aviz
Punctul 20

Proiectul de aviz Amendamentul

20. consideră că, în ceea ce privește 
competitivitatea pe plan mondial, eforturile 
mai mari de reducere a emisiilor din partea 
UE ar putea crea avantaje în materie de 
costuri pentru concurenții UE la nivel 
internațional și, în același timp, ar crea 
marje concurențiale în domeniul 
tehnologiilor ecologice pentru companiile 
din UE; consideră că, pentru concurenții 
UE, semnarea unui acord internațional ar 
însemna să renunțe la avantajele în materie 
de costuri, în timp ce marja concurențială a 
UE ar rămâne, cel mai probabil, neafectată; 
prin urmare, solicită Comisiei să analizeze 
dacă o acțiune unilaterală din partea UE 
de a depăși obiectivul de reducere cu 20 % 
a emisiilor de gaze cu efect de seră ar 
putea stimula alte țări să se alăture unui 
acord internațional;

20. consideră că, în ceea ce privește 
competitivitatea pe plan mondial, eforturile 
mai mari de reducere a emisiilor din partea, 
în același timp, ar crea marje concurențiale 
în domeniul tehnologiilor ecologice pentru 
companiile din UE; consideră că, pentru 
concurenții UE, semnarea unui acord 
internațional ar însemna să renunțe la 
avantajele în materie de costuri, în timp ce 
marja concurențială a UE ar rămâne, cel 
mai probabil, neafectată;

Or. en
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Amendamentul 142
Marian-Jean Marinescu

Proiectul de aviz
Punctul 21

Proiectul de aviz Amendamentul

21. subliniază că inovarea ecologică în 
Europa este necesară pentru ca aceasta să 
își mențină poziția solidă pe o piață globală 
în creștere rapidă pentru tehnologiile cu 
emisii reduse de carbon;

21. subliniază că inovarea ecologică în 
Europa este necesară pentru ca aceasta să 
își mențină poziția solidă pe o piață globală 
în creștere rapidă pentru tehnologiile cu 
emisii reduse de carbon; subliniază
necesitatea de a asigura implementarea pe 
piață și comercializarea producției de 
inovare în Europa; prin urmare, 
instrumentele financiare adecvate, ar 
trebui să fie disponibile pentru a sprijini
introducerea de tehnologii de succes pe
piața UE;

Or. en

Amendamentul 143

Lena Ek în numele Grupului ALDE
Marita Ulvskog

Proiectul de aviz
Punctul 21

Proiectul de aviz Amendamentul

21. subliniază că inovarea ecologică în 
Europa este necesară pentru ca aceasta să 
își mențină poziția solidă pe o piață globală 
în creștere rapidă pentru tehnologiile cu 
emisii reduse de carbon;

21. subliniază că inovarea ecologică în 
Europa este necesară pentru ca aceasta să 
își mențină poziția solidă pe o piață globală 
în creștere rapidă pentru tehnologiile cu 
emisii reduse de carbon; subliniază
necesitatea de a asigura implementarea pe 
piață și comercializarea producției de 
inovare în Europa; prin urmare, 
instrumentele financiare adecvate, ar 
trebui să fie disponibile pentru a sprijini
introducerea de tehnologii de succes pe
piața UE;
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Or. en

Amendamentul 144
Ioan Enciu

Proiectul de aviz
Punctul 21

Proiectul de aviz Amendamentul

21. subliniază că inovarea ecologică în 
Europa este necesară pentru ca aceasta să 
își mențină poziția solidă pe o piață globală 
în creștere rapidă pentru tehnologiile cu 
emisii reduse de carbon;

21. subliniază că inovarea ecologică în 
Europa este necesară pentru ca aceasta să 
își mențină poziția solidă pe o piață globală 
în creștere rapidă pentru tehnologiile cu 
emisii reduse de carbon și că acest lucru 
ar permite UE să fie mai competitivă;

Or. en

Amendamentul 145
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 21 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

21a. Subliniază faptul că multe țări se 
îndreaptă rapid spre o economie durabilă
nou, pentru motive diverse, inclusiv
protecția climei, deficitul de resurse și
eficiența, securitatea energetică, inovație
sau competitivitate; observă, în acest
context, ultimul cincinal prezentat de 
către guvernul chinez;

Or. en

Amendamentul 146
Zigmantas Balčytis

Proiectul de aviz
Punctul 21 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

21a. Constată că, în ciuda o reducere
temporară a consumului de energie în
2009, recuperarea economiilor de energie
în viitor statelor membre "vor consuma
mai mult și, prin urmare, să continue să
crească dependența de importurile de
resurse energetice;

Or. lt

Amendamentul 147
Britta Thomsen

Proiectul de aviz
Punctul 22

Proiectul de aviz Amendamentul

22. se arată preocupat că o deplasare a 
inovării în domeniul tehnologiilor durabile 
dinspre Europa înspre alte părți alte lumii 
are loc deja; remarcă faptul că, potrivit 
unor studii recente, din cele 50 de 
companii identificate ca lideri în domeniul 
tehnologiilor ecologice, 24 sunt din Asia, 
22 din Statele Unite, trei din Europa și una 
din Canada; subliniază că, potrivit 
barometrului Ernst&Young 2010, China și 
SUA sunt cele mai atractive regiuni pe plan 
mondial pentru dezvoltarea de surse de 
energie regenerabilă;

22. se arată preocupat că o deplasare a 
inovării în domeniul tehnologiilor durabile 
dinspre Europa înspre alte părți alte lumii 
are loc deja; remarcă faptul că, potrivit 
unor studii recente, din cele 50 de 
companii identificate ca lideri în domeniul 
tehnologiilor ecologice, 24 sunt din Asia, 
22 din Statele Unite, trei din Europa și una 
din Canada; subliniază că, potrivit 
barometrului Ernst&Young 2010, China și 
SUA sunt cele mai atractive regiuni pe plan 
mondial pentru dezvoltarea de surse de 
energie regenerabilă; subliniază că acest 
lucru este atât un argument pentru
crearea unui mediu de afaceri mai bun
pentru GREENTECH în UE și pentru
mai multe obiective ambițioase de 
reducere a CO2;

Or. en
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Amendamentul 148
Ioannis A. Tsoukalas

Proiectul de aviz
Punctul 22

Proiectul de aviz Amendamentul

22. se arată preocupat că o deplasare a 
inovării în domeniul tehnologiilor durabile 
dinspre Europa înspre alte părți alte lumii 
are loc deja; remarcă faptul că, potrivit 
unor studii recente, din cele 50 de 
companii identificate ca lideri în domeniul 
tehnologiilor ecologice, 24 sunt din Asia, 
22 din Statele Unite, trei din Europa și una 
din Canada; subliniază că, potrivit 
barometrului Ernst&Young 2010, China și 
SUA sunt cele mai atractive regiuni pe plan 
mondial pentru dezvoltarea de surse de 
energie regenerabilă;

22. se arată preocupat că o deplasare a 
inovării în domeniul tehnologiilor durabile 
dinspre Europa înspre alte părți alte lumii 
are loc deja; remarcă faptul că, potrivit 
unor studii recente, importanța acelor 
studii recente din cele 50 de companii 
identificate ca lideri în domeniul 
tehnologiilor ecologice, 24 sunt din Asia, 
22 din Statele Unite, trei din Europa și una 
din Canada; subliniază că, potrivit 
barometrului Ernst&Young 2010, China și 
SUA sunt cele mai atractive regiuni pe plan 
mondial pentru dezvoltarea de surse de 
energie regenerabilă;

Or. el

Amendamentul 149
Theodoros Skylakakis

Proiectul de aviz
Punctul 22 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

22a. Constată că, în analiza UE de opțiuni
pentru a trece dincolo de reducerile de
20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
cazul nu este cum de a crea mai multe
"locuri de muncă verzi", prin
subvenționarea non-eficiente (după 
stabilire a prețului carbonului este luată
în considerare) instalații pentru energiile 
regenerabile, dar cum să a crea "locuri de 
muncă apărat", care vor rezista testului
concurenței reprezentate de jucatori
emergente la nivel mondial; cazul în care
echipamentul relevant pentru unele surse
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regenerabile este din ce în ce fabricate în
China și India, Europa ar trebui să
investească acum mai mult în eficiența 
energetică care va consolida economiile
locale prin sprijinirea locale de locuri de 
muncă care nu se poate scurge în țări 
terțe, cu costuri mici de producție;

Or. xm

Amendamentul 150
Britta Thomsen

Proiectul de aviz
Punctul 22 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

22a. Recunoaște efectele crearea de locuri 
de muncă și competitivitate asociate cu
trecerea la o economie cu emisii reduse, 
ca UE devine un lider mondial în
tehnologii de energie regenerabilă și
produse eficiente energetic și servicii;

Or. en

Amendamentul 151
Ioannis A. Tsoukalas

Proiectul de aviz
Punctul 22 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

22α. Subliniază importanța de valoarea 
adăugată europeană la dezvoltarea și
tehnologii de pe piața internă de producție
și a eficienței energetice și produs •
regenerabile de energie

Or. el
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Amendamentul 152
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 22 a (nou) (după titlu)

Proiectul de aviz Amendamentul

22a. Subliniază că politica europeană de 
atenuare este eficientă în promovarea 
unei mai ecologice re-compoziția 
sistemului de producție, cu toate acestea, 
dacă va fi implementată în mod 
unilateral, aceasta ar putea avea o
eficacitate redus asupra mediului ca 
urmare a unui efect relocării emisiilor de 
carbon [1];
[1] Încheierea unui studiu de 03 martie 
2011 de către Centrul euro-mediteranean 
pentru schimbările climatice privind
impactul "macroeconomice politici de 
atenuare a UE, dincolo de obiectivul de 
20%

Or. en

Amendamentul 153

Lena Ek în numele Grupului ALDE

Proiectul de aviz
Punctul 23

Proiectul de aviz Amendamentul

23. afirmă că, în conformitate cu 
prevederile ETS, industria ar trebui să își 
reducă emisiile de CO2 cu 168 milioane de 
tone până în 2020; subliniază că, în 
conformitate cu dispozițiile de referință 
propuse, industria ar trebui să 
achiziționeze în continuare o pondere 
semnificativă a certificatelor de emisii, 
ceea ce ar genera costuri substanțiale 
pentru companiile din UE, costuri pe care 

eliminat
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concurenții lor globali nu trebuie să le 
suporte;

Or. en

Amendamentul 154
Teresa Riera Madurell

Proiectul de aviz
Punctul 23

Proiectul de aviz Amendamentul

23. afirmă că, în conformitate cu 
prevederile ETS, industria ar trebui să își 
reducă emisiile de CO2 cu 168 milioane de 
tone până în 2020; subliniază că, în 
conformitate cu dispozițiile de referință 
propuse, industria ar trebui să achiziționeze 
în continuare o pondere semnificativă a 
certificatelor de emisii, ceea ce ar genera 
costuri substanțiale pentru companiile din 
UE, costuri pe care concurenții lor globali 
nu trebuie să le suporte;

23. afirmă că, în conformitate cu 
prevederile ETS, industria ar trebui să își 
reducă emisiile de CO2 cu 168 milioane de 
tone până în 2020; subliniază că, în 
conformitate cu dispozițiile de referință 
propuse, industria ar trebui să achiziționeze 
în continuare o pondere semnificativă a 
certificatelor de emisii, subliniind totodată 
că criza economică a adus o reducere a
emisiilor de carbon și a prețurilor de 
carbon, în plus, constatând că, datorită 
arhitecturii flexibile de companii ETS vor
putea să efectueze peste cotele neutilizate
din faza a doua în a treia etapă;

Or. en

Amendamentul 155
Yannick Jadot, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 23

Proiectul de aviz Amendamentul

23. afirmă că, în conformitate cu 
prevederile ETS, industria ar trebui să își 
reducă emisiile de CO2 cu 168 milioane de 
tone până în 2020; subliniază că, în 
conformitate cu dispozițiile de referință 
propuse, industria ar trebui să achiziționeze 

23. subliniază că, în conformitate cu 
dispozițiile de referință propuse, industria 
ar trebui să achiziționeze în continuare o 
pondere semnificativă a certificatelor de 
emisii, ceea instalațiilor mai puțin
eficiente de carbon-industrie, 
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în continuare o pondere semnificativă a 
certificatelor de emisii, ceea ce ar genera 
costuri substanțiale pentru companiile din 
UE, costuri pe care concurenții lor globali 
nu trebuie să le suporte;

presupunând că nivelurile de producție
sunt restaurate pentru a pre-recesiune 
niveluri ridicate și, atunci când nu ia în
excedent de cont generate în timpul
perioadei de comercializare în curs, 
potențial ce ar genera costuri substanțiale 
pentru companiile din UE, costuri pe care 
concurenții lor globali nu trebuie să le 
suporte;

Or. en

Amendamentul 156
Lena Kolarska-Bobińska

Proiectul de aviz
Punctul 23 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

23a. Consideră că referința ETS ar trebui 
să ia în considerare, de asemenea, ce
surse de energie sunt disponibile într-un 
stat membru și pentru a permite ajustarea
lor ca mixurile energetice de
aprovizionare și opțiunile de schimbare;

Or. en

Amendamentul 157
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 24

Proiectul de aviz Amendamentul

24. regretă faptul că impactul suplimentar 
al prețurilor la energie electrică nu a fost 
reflectat suficient în ipotezele Comisiei 
privind relocarea emisiilor de carbon; 
subliniază că 40 % din energia electrică din 
UE este utilizată de industrie, aceasta fiind 
serios afectată de orice creștere a prețului 

24. Constată că impactul suplimentar
asupra prețurilor energiei electrice nu pot fi 
abordate prin intermediul alocarea cu titlu 
gratuit și, prin urmare, nu este luată în
considerare în cadrul exercitării de 
evaluare comparativă și legate de lista de
sectoarele considerate ca fiind expuse



PE460.884v01-00 84/98 AM\860842RO.doc

RO

carbonului, ca urmare a transferului 
costurilor din sectorul energiei electrice;

relocării emisiilor de dioxid de carbon; 
subliniază că 40% din electricitatea UE
este folosită de industrie, care este afectată 
în mod semnificativ de orice creștere a
prețului de carbon ca urmare a trece pe-a 
costurilor de către sectorul energiei 
electrice; reamintește totuși că statele
membre s-au acordat în mod specific
dreptul de a utiliza veniturile din licitații
pentru a atenua acest efect asupra
electro-industriilor mari consumatoare
prin ajutoare de stat;

Or. en

Amendamentul 158
Matthias Groote

Proiectul de aviz
Punctul 24

Proiectul de aviz Amendamentul

24. regretă faptul că impactul suplimentar 
al prețurilor la energie electrică nu a fost 
reflectat suficient în ipotezele Comisiei 
privind relocarea emisiilor de carbon; 
subliniază că 40 % din energia electrică din 
UE este utilizată de industrie, aceasta fiind 
serios afectată de orice creștere a prețului 
carbonului, ca urmare a transferului 
costurilor din sectorul energiei electrice;

24. regretă faptul că impactul suplimentar 
al prețurilor la energie electrică nu a fost 
reflectat suficient în ipotezele Comisiei 
privind relocarea emisiilor de carbon; 
subliniază că 40 % din energia electrică din 
UE este utilizată de industrie, aceasta fiind 
serios afectată de orice creștere a prețului 
carbonului, ca urmare a transferului 
costurilor din sectorul energiei electrice; 
dar menționează că statele membre în 
cadrul regimurilor este posibil să se 
utilizeze veniturile obținute din licitații, în 
scopul de a reduce efectul;

Or. de

Amendamentul 159
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 24 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

24a. Subliniază totuși că, potrivit
Comisiei, printre altele, câteva sectoare
industriale sunt deosebit de vulnerabile la
scurgeri de carbon, și consideră că
identificarea acestor necesită o analiză
detaliată sectorială; invită Comisia să
utilizeze o astfel de abordare în viitorul
apropiat, mai degrabă decât o câteva
criterii cantitative, care sunt identice
pentru toate sectoarele industriei;

Or. en

Amendamentul 160
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

24b. Subliniază că nu există o soluție
unică pentru sectoarele industriale care
sunt vulnerabile la scurgeri de carbon, și
că natura produsului sau a structurii
pieței sunt criterii esențiale pentru
alegerea între instrumentele disponibile
(alocarea cu titlu gratuit a cotelor, ajutor 
de stat sau de ajustare la frontieră
măsuri);

Or. en

Amendamentul 161
Teresa Riera Madurell

Proiectul de aviz
Punctul 25
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Proiectul de aviz Amendamentul

25. remarcă faptul că previziunile pentru 
piața carbonului din 2020 variază în mod 
semnificativ, de la 55€/tCO2 conform 
calculelor Comisiei, până la 67€/tCO2 pe 
baza unui scenariu de reducere a 
emisiilor interne cu 30 %; prin urmare, 
consideră că proiecțiile elaborate de 
Comisie în cadrul evaluării riscului de 
relocare a emisiilor de carbon sunt 
întrucâtva optimiste și nefiabile;

25. remarcă faptul că previziunile pentru 
piața carbonului din 2020; prin urmare 
dublează eforturile UE de a salva energie;

Or. en

Amendamentul 162
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 25

Proiectul de aviz Amendamentul

25. remarcă faptul că previziunile pentru 
piața carbonului din 2020 variază în mod 
semnificativ, de la 55€/tCO2 conform 
calculelor Comisiei, până la 67€/tCO2 pe 
baza unui scenariu de reducere a emisiilor 
interne cu 30 %; prin urmare, consideră că 
proiecțiile elaborate de Comisie în cadrul 
evaluării riscului de relocare a emisiilor 
de carbon sunt întrucâtva optimiste și 
nefiabile;

25. remarcă faptul că prețul carbonului
previziunile pentru piața carbonului din 
2020 variază în mod semnificativ pe baza 
unui scenariu de reducere a emisiilor 
interne cu 30 %; prin urmare, consideră 
că proiecțiile elaborate Comisiei
Europene să reevalueze periodic lista de
sectoare industriale considerate a fi
expuse unor riscuri semnificative de
scurgeri de carbon ar trebui să mute UE
la o țintă națională de 30%;

Or. en

Amendamentul 163
Matthias Groote

Proiectul de aviz
Punctul 25
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Proiectul de aviz Amendamentul

25. remarcă faptul că previziunile pentru 
piața carbonului din 2020 variază în mod 
semnificativ, de la 55€/tCO2 conform 
calculelor Comisiei, până la 67€/tCO2 pe 
baza unui scenariu de reducere a emisiilor 
interne cu 30 %; prin urmare, consideră că 
proiecțiile elaborate de Comisie în cadrul 
evaluării riscului de relocare a emisiilor de 
carbon sunt întrucâtva optimiste și 
nefiabile;

25. remarcă faptul că previziunile pentru 
piața carbonului din 2020 variază în mod 
semnificativ, de la 55€/tCO2 conform 
calculelor Comisiei, până la 67€/tCO2 pe 
baza unui scenariu de reducere a emisiilor 
interne cu 30 %; prin urmare, consideră că 
proiecțiile Comisia pentru o nouă 
previziune în cadrul evaluării riscului de 
relocare a emisiilor de nefiabile;

Or. de

Amendamentul 164
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 25

Proiectul de aviz Amendamentul

25. remarcă faptul că previziunile pentru 
piața carbonului din 2020 variază în mod 
semnificativ, de la 55€/tCO2 conform 
calculelor Comisiei, până la 67€/tCO2 pe 
baza unui scenariu de reducere a emisiilor 
interne cu 30 %; prin urmare, consideră că 
proiecțiile elaborate de Comisie în cadrul 
evaluării riscului de relocare a emisiilor de 
carbon sunt întrucâtva optimiste și 
nefiabile;

25. remarcă faptul că previziunile pentru 
piața carbonului din 2020 variază în mod 
semnificativ, de la 55€/tCO2 conform 
calculelor Comisiei, până la 67€/tCO2 pe 
baza unui scenariu de reducere a emisiilor 
interne cu 30 %; prin urmare, consideră că 
proiecțiile elaborate de Comisie în cadrul 
evaluării riscului de relocare a emisiilor de 
carbon sunt întrucâtva optimiste;

Or. en

Amendamentul 165
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 25 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

25a. Constată că intensificarea la
obiectivul de reducere de 30% ar implica
pierderi suplimentare estimate de 
producție de aproximativ 1% pentru
metale feroase și neferoase, produse
chimice și alte industrii mari 
consumatoare de energie față de ținta de 
20%;

Or. en

Amendamentul 166
Britta Thomsen

Proiectul de aviz
Punctul 25 a (nou) (după titlu)

Proiectul de aviz Amendamentul

25a. Subliniază necesitatea de a accelera
lupta împotriva schimbărilor climatice și 
pentru a trece acestea la 30% reduceri de
emisii de CO2 în 2020;

Or. en

Amendamentul 167
Yannick Jadot, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 26

Proiectul de aviz Amendamentul

26. consideră că trebuie luate măsuri 
pentru a se asigura că creșterea costurilor 
muncii și energiei ca urmare a politicilor 
UE în domeniul schimbărilor climatice nu 
duc la dumping social și o relocare a 
emisiilor de carbon; de aceea, susține că 
și alte țări dezvoltate sau în curs de 

eliminat
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dezvoltare ar trebui să se angajeze să 
depună eforturi adecvate sau 
comparabile;

Or. en

Amendamentul 168

Lena Ek în numele Grupului ALDE

Proiectul de aviz
Punctul 26

Proiectul de aviz Amendamentul

26. consideră că trebuie luate măsuri 
pentru a se asigura că creșterea costurilor 
muncii și energiei ca urmare a politicilor 
UE în domeniul schimbărilor climatice nu 
duc la dumping social și o relocare a 
emisiilor de carbon; de aceea, susține că și 
alte țări dezvoltate sau în curs de 
dezvoltare ar trebui să se angajeze să 
depună eforturi adecvate sau comparabile;

26. consideră că trebuie luate posibile 
schimbări pentru a se asigura că creșterea 
costurilor muncii și energiei ca urmare a 
politicilor UE în domeniul schimbărilor 
climatice nu duc la dumping social și 
soliciră Comisiei să investigheze astfeld e 
riscuri o relocare a emisiilor de carbon; de 
aceea, susține că și alte țări dezvoltate sau 
în curs de dezvoltare trebuie angajeze să 
depună eforturi adecvate sau comparabile;

Or. en

Amendamentul 169
Matthias Groote

Proiectul de aviz
Punctul 26 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

26a. solicită Comisiei să ia măsuri pe de o 
parte, pentru a satisface cerințele dreptății
pe piața forței de muncă din cauza
tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de CO2-, în timp ce măsuri de
restructurare a lucrătorilor, creează
posturi în industria de noi;
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Or. de

Amendamentul 170
Zigmantas Balčytis

Proiectul de aviz
Punctul 26 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

26a. consideră că ar trebui să fie mai
eficient utilizate pentru a fondurilor de 
coeziune în promovarea producției de 
energie regenerabilă, eficiența energetică 
și tehnologii cu emisii reduse de carbon;

Or. lt

Amendamentul 171
Gaston Franco

Proiectul de aviz
Punctul 27

Proiectul de aviz Amendamentul

27. subliniază că creșterea prețului 
carbonului va duce la creșteri suplimentare 
ale costurilor energiei electrice; afirmă că 
fiecare creștere cu 1 EUR a prețului 
carbonului are ca rezultat costuri 
suplimentare de 2 miliarde de euro pentru 
societate, sub forma tarifelor la energie 
electrică, din care 40 % îi revin industriei; 
îndeamnă Comisia să prezinte cât mai 
repede orientări cu privire la 
compensarea costurilor cu energia 
electrică;

27. subliniază că creșterea prețului 
carbonului va duce la creșteri suplimentare 
ale costurilor energiei electrice; afirmă că 
fiecare creștere cu 1 EUR a prețului 
carbonului are ca rezultat costuri 
suplimentare de 2 miliarde de euro pentru 
societate, sub forma tarifelor la energie 
electrică, din care 40 % îi revin industriei; 
solicită Comisiei să consulte toate părțile 
interesate cu scopul de a propune soluții
și a evita denaturarea concurenței;

Or. fr
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Amendamentul 172
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 27

Proiectul de aviz Amendamentul

27. subliniază că creșterea prețului 
carbonului va duce la creșteri suplimentare 
ale costurilor energiei electrice; afirmă că 
fiecare creștere cu 1 EUR a prețului 
carbonului are ca rezultat costuri 
suplimentare de 2 miliarde de euro pentru 
societate, sub forma tarifelor la energie 
electrică, din care 40 % îi revin industriei; 
îndeamnă Comisia să prezinte cât mai 
repede orientări cu privire la compensarea 
costurilor cu energia electrică;

27. subliniază că creșterea prețului 
carbonului va duce la creșteri suplimentare 
ale costurilor energiei electrice; afirmă că 
fiecare creștere cu 1 EUR care este deja în
creștere datorită subvenției prețul ridicat
pentru producția de energie electrică din
surse regenerabile a prețului carbonului are 
ca rezultat costuri suplimentare de 2 
miliarde de euro pentru societate, sub 
forma tarifelor la energie electrică, din care 
40 % îi revin industriei; îndeamnă Comisia 
să prezinte cât mai repede orientări cu 
privire la compensarea costurilor cu 
energia electrică;

Or. el

Amendamentul 173
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 27

Proiectul de aviz Amendamentul

27. subliniază că creșterea prețului 
carbonului va duce la creșteri suplimentare 
ale costurilor energiei electrice; afirmă că 
fiecare creștere cu 1 EUR a prețului 
carbonului are ca rezultat costuri 
suplimentare de 2 miliarde de euro pentru 
societate, sub forma tarifelor la energie 
electrică, din care 40 % îi revin industriei; 
îndeamnă Comisia să prezinte cât mai 
repede orientări cu privire la compensarea 
costurilor cu energia electrică;

27. subliniază că creșterea prețului 
carbonului va duce la creșteri suplimentare 
ale costurilor energiei electrice; afirmă că 
fiecare creștere cu 1 EUR a prețului 
carbonului are ca rezultat costuri 
suplimentare de 2 miliarde de euro pentru 
societate, transfer către bugetul statelor 
membre 40 % îi revin industriei; îndeamnă 
Comisia să prezinte cât mai repede 
orientări cu privire la compensarea 
costurilor cu energia electrică;

Or. en
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Amendamentul 174
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 27a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

27a. subliniază că, potrivit AIE World 
Energy Outlook 2010, 2 ° obiectivul C 
poate fi atins numai în cazul în care 
angajamentele actuale sunt seris puse în 
aplicare în prezent și până în 2020 și prin 
acțiuni ulterioare mult mai puternice; 
invită, prin urmare, Comisia și Consiliul 
(European) să forțeze o punere în 
aplicare mai rapidă pe plan internațional 
a eliminării subvențiilor cu combustibili 
fosili, așa cum s-a convenit de către G-20 
și să prezinte propuneri la nivelul UE în 
consecință;

Or. en

Amendamentul 175
Romana Jordan Cizelj

Proiectul de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

27b. reamintește că în acest context 
Comunicarea Comisiei privind strategia 
EURO2020 solicită schimbarea regimului 
de cercetare și dezvoltare în domeniul 
energiei și transporturilor ecologice; 
salută anunțul privind studiul privind
potențialul de a crea un mare număr de 
noi locuri de muncă;

Or. en
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Amendamentul 176

Lena Ek în numele Grupului ALDE

Proiectul de aviz
Punctul 28

Proiectul de aviz Amendamentul

28. își exprimă îngrijorarea că importurile 
din țările cu restricții mai permisive în ceea 
privește emisiile de CO2 sunt principalele 
responsabile pentru o creștere cu 47 % a 
emisiilor de CO2 asociate consumului în 
UE între 1990 și 2006; solicită Comisiei să 
evalueze dacă astfel de tendințe au 
continuat și pe durata ETS și dacă ar 
putea deveni mai pronunțate în cea de-a 
treia fază de implementare (20/30 %); 
consideră că măsurile de contrabalansare 
a unor astfel de tendințe a consumului de 
carbon ar putea încuraja partenerii 
comerciali ai UE să se alăture unui acord 
internațional, cu condiția ca măsurile să 
fie echitabile și conforme cu normele 
OMC.

28. își exprimă îngrijorarea că importurile 
din țările cu restricții mai permisive în ceea 
privește emisiile de CO2 sunt principalele 
responsabile pentru o creștere cu 47 % a 
emisiilor de CO2 asociate consumului în 
UE între 1990 și 2006 și cu toate acestea, 
ia act de faptul că acest lucru se întâmplă 
independent de politicile climatice în 
general și politicile ETS în special;

Or. en

Amendamentul 177
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Proiectul de aviz
Punctul 28

Proiectul de aviz Amendamentul

28. își exprimă îngrijorarea că importurile 
din țările cu restricții mai permisive în ceea 
privește emisiile de CO2 sunt principalele 
responsabile pentru o creștere cu 47 % a 
emisiilor de CO2 asociate consumului în 
UE între 1990 și 2006; solicită Comisiei să 
evalueze dacă astfel de tendințe au 
continuat și pe durata ETS și dacă ar 

28. își exprimă îngrijorarea că importurile 
din țările cu restricții mai permisive în ceea 
privește emisiile de CO2 sunt principalele 
responsabile pentru o creștere cu 47 % a 
emisiilor de CO2 asociate consumului în 
UE între 1990 și 2006; și să combată
carbon încorporate în importurilor cu 
condiția ca acestea sunt corecte și în
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putea deveni mai pronunțate în cea de-a 
treia fază de implementare (20/30 %); 
consideră că măsurile de contrabalansare a 
unor astfel de tendințe a consumului de 
carbon ar putea încuraja partenerii 
comerciali ai UE să se alăture unui acord 
internațional, cu condiția ca măsurile să fie 
echitabile și conforme cu normele OMC.

conformitate cu normele OMC; 
reamintește propunerile făcute de
Rezoluția Parlamentului European din 25 
noiembrie 2010 intitulat "politicii 
comerciale internaționale în contextul
imperativelor schimbărilor climatice" 
(2010/2105 (INI )) și consideră că 
măsurile de contrabalansare a unor astfel 
de tendințe a consumului de carbon ar 
putea încuraja partenerii comerciali ai UE 
să se alăture unui acord internațional, cu 
condiția ca măsurile să fie echitabile și 
conforme cu normele OMC

Or. en

Amendamentul 178
Adam Gierek

Proiectul de aviz
Punctul 28

Proiectul de aviz Amendamentul

28. își exprimă îngrijorarea că importurile 
din țările cu restricții mai permisive în ceea 
privește emisiile de CO2 sunt principalele 
responsabile pentru o creștere cu 47 % a 
emisiilor de CO2 asociate consumului în 
UE între 1990 și 2006; solicită Comisiei să 
evalueze dacă astfel de tendințe au 
continuat și pe durata ETS și dacă ar putea 
deveni mai pronunțate în cea de-a treia fază 
de implementare (20/30 %); consideră că 
măsurile de contrabalansare a unor astfel 
de tendințe a consumului de carbon ar 
putea încuraja partenerii comerciali ai UE 
să se alăture unui acord internațional, cu 
condiția ca măsurile să fie echitabile și 
conforme cu normele OMC;

28. își exprimă îngrijorarea că importurile 
din țările cu restricții mai permisive în ceea 
privește emisiile de CO2 sunt principalele 
responsabile pentru o creștere cu 47 % a 
emisiilor de CO2 asociate consumului în 
UE între 1990 și 2006; solicită Comisiei să 
evalueze dacă astfel de tendințe au 
continuat și pe durata ETS și dacă ar putea 
deveni mai pronunțate în cea de-a treia fază 
de implementare (20/30 %); consideră că 
măsurile de contrabalansare a unor astfel 
de tendințe a consumului de carbon ar 
putea încuraja partenerii comerciali ai UE 
să se alăture unui acord internațional, cu 
condiția ca măsurile să fie echitabile și 
conforme cu normele OMC;

Or. pl
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Amendamentul 179
Edit Herczog

Proiectul de aviz
Punctul 29 – litera 1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

promoveze sporirea gradului de
alfabetizare emisii reduse de carbon și
abilitățile energetic de întreprinzători mici 
și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 180
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Proiectul de aviz
Punctul 29 – litera 2a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

analizeze impactul UE a crescut obiective
de reducere a emisiilor la nivelul statelor
membre, cum este indicat în Concluziile
Consiliului Mediu din 14 martie 2011;

Or. en

Amendamentul 181
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Proiectul de aviz
Punctul 29 – subpunctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

să promoveze utilizarea eficientă a 
fondurilor structurale și de coeziune de 
către statele membre, în special pentru 
măsuri de eficientizare energetică;

să promoveze utilizarea eficientă a 
fondurilor structurale și de coeziune de 
către statele membre, în special pentru 
măsuri de eficientizare energetică în 
același timp reamintind că aceste fonduri
trebuie să servească în primul rând scopul
de a reduce diferențele economice și
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sociale în cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 182
Ioan Enciu

Proiectul de aviz
Punctul 29 – subpunctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

să promoveze utilizarea eficientă a 
fondurilor structurale și de coeziune de 
către statele membre, în special pentru 
măsuri de eficientizare energetică;

să promoveze utilizarea eficientă a 
fondurilor structurale și de coeziune de 
către statele membre, în special pentru 
măsuri de eficientizare energetică în 
același timp reamintind că aceste fonduri
trebuie să servească în primul rând scopul
de a reduce diferențele economice și
sociale în cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 183
Anni Podimata

Proiectul de aviz
Punctul 29 – litera 5 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

proceda la o revizuire cuprinzătoare a
directivei privind impozitarea energiei
pentru a face emisiilor de CO2 și a
criteriilor de conținut de energie de bază
de impozitare a produselor energetice;

Or. en
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Amendamentul 184
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Proiectul de aviz
Punctul 29 – subpunctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

să prevadă fonduri suplimentare pentru 
statele membre din Europa Centrală și de 
Est, destinate unor măsuri în sectoarele 
non-ETS (construcții, transport, 
agricultură);

eliminat

Or. en

Amendamentul 185
Markus Pieper

Proiectul de aviz
Punctul 29 – subpunctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

să acorde prioritate schimbărilor climatice 
și energiei în cadrul celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare.

să acorde prioritate schimărilor în funcție 
de regiuni în cadrul celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare.

Or. de

Amendamentul 186
Adam Gierek

Proiectul de aviz
Punctul 29 – subpunctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

să acorde prioritate schimbărilor climatice 
și energiei în cadrul celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare.

acordând prioritate de cercetare în cauzele
schimbărilor climatice și de adaptare a
acestora, precum și surse eficiente de 
energie primară, transformarea ei și de a 
folosi ca o lucrare în PC8.
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Or. pl

Amendamentul 187
Britta Thomsen

Proiectul de aviz
Punctul 29 – subpunctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

să acorde prioritate schimbărilor climatice 
și energiei în cadrul celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare.

să acorde prioritate schimbărilor climatice, 
energiilor regenerabile și eficienței
energiei în cadrul celui de-al optulea 
program-cadru pentru cercetare.

Or. en

Amendamentul 188

Lena Ek în numele Grupului ALDE
Marita Ulvskog

Proiectul de aviz
Punctul 29 – litera 7 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

investiga potențialul impact negativ în
termeni de scurgere verde de locuri de 
muncă și investiții reduse și a 
competitivității în sectoarele verde, ar 
trebui să UE decide să nu ridice
substanțial de reducere a emisiilor de gaze
cu efect de seră obiectivul de peste 20% 
până în 2020.

Or. en


