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Amendamentul 1
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Referirea 7a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Foaie de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon până în 
2050” (COM(2011)0112),

Or. en

Amendamentul 2
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Referirea 11a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul (CE) nr. 
663/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 iulie 2009 de stabilire a 
unui program de ajutor pentru redresare 
economică prin acordarea de asistență 
financiară comunitară pentru proiecte din 
domeniul energiei,

Or. en

Amendamentul 3
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Referirea 12a (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 6 mai 
2010 referitoare la mobilizarea 
tehnologiilor informației ș comunicațiilor 
în vederea facilitării tranziției spre o 
economie eficientă din punct de vedere 
energetic, cu emisii reduse de carbon,

Or. en

Amendamentul 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunerea de rezoluție
Referirea 12 a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
Europene către Consiliu și Parlamentul 
European intitulată „Energia: O politică 
energetică pentru Europa” 
(COM(2007)0001),

Or. pl

Amendamentul 5
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Referirea 12 b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
Europene către Consiliu și Parlamentul 
European intitulată: „Plan de 
interconectări prioritare” 
(COM(2006)0846),

Or. pl
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Amendamentul 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunerea de rezoluție
Referirea 12 c (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2009/72/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind norme comune 
pentru piața internă a energiei electrice și 
de abrogare a Directivei 2003/54/CE,

Or. pl

Amendamentul 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Referirea 12 d (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2009/73/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind norme comune 
pentru piața internă în sectorul gazelor 
naturale și de abrogare a Directivei 
2003/55/CE,

Or. pl

Amendamentul 8
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Referirea 14a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul (CE) nr. 
663/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 iulie 2009 de stabilire a 
unui program de ajutor pentru redresare 
economică prin acordarea de asistență 
financiară comunitară pentru proiecte în 
domeniul energiei,

Or. de

Amendamentul 9
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-având în vedere Rezoluțiile sale din 16 
iunie 20107 și 17 February 20118 privind 
Strategia Europa 2020,

-având în vedere Rezoluția sa din 17 
februarie 20118 privind Strategia Europa 
2020,

Or. en

Amendamentul 10
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Propunerea de rezoluție
Referirea 17 a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- consideră că strategia realizării 
infrastructurilor energetice este 
importantă în vederea atingerii 
obiectivelor SET PLAN (Strategic Energy 
Technology Plan),

Or. it
                                               
7 Texte adoptate, P7_TA(2010)0223.
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Amendamentul 11
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Referirea 19a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-având în vedere Regulamentul (CE) nr. 
663/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 iulie 2009 de stabilire a 
unui program de ajutor pentru redresare 
economică prin acordarea de asistență 
financiară comunitară pentru proiecte din 
domeniul energiei,

Or. en

Amendamentul 12
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea
autonomiei energetice, asigurarea 
aprovizionării generale cu energie 
durabilă, sigură și accesibilă tuturor, 
concomitent cu reducerea importului de 
combustibili fosili și realizarea unei piețe 
interne competitive de energie,

(A) întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea
autonomiei energetice, asigurarea 
aprovizionării generale cu energie 
durabilă, sigură și accesibilă tuturor, 
concomitent cu reducerea importului de 
combustibili fosili și realizarea unei piețe 
interne competitive de energie,

Or. nl

Amendamentul 13
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Considerentul A 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosili, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură,

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu o 
transformare în sensul unui sistem 
energetic cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură,

Or. pl

Amendamentul 14
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosili, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură;

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
securității aprovizionării cu energie
concomitent cu diversificarea țărilor 
furnizoare de energie și a surselor de 
energie, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură;

Or. de
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Amendamentul 15
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât principalele noastre provocări
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosili, realizarea unei piețe interne
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură,

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosil, realizarea unei piețe interne
competitive de energie, la nivel european, 
bazată pe sectorul public, care asigură 
aprovizionarea generală cu energie și 
care reprezintă o pârghie pentru IMM-uri 
și pentru dezvoltarea economică, și 
asigurarea aprovizionării generale cu 
energie durabilă, accesibilă și sigură,

Or. pt

Amendamentul 16
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosili, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură;

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, garantarea 
funcționării sigure a centralelor nucleare 
existente, consolidarea securității
energetice concomitent cu reducerea 
dependenței de combustibili fosili, în 
special din importuri, realizarea unei piețe 
interne competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură;

Or. en
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Amendamentul 17
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu
reducerea importurilor de combustibili 
fosili, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură;

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice prin utilizarea 
rezervelor UE de combustibili fosili și 
reducând importurile, realizarea unei piețe 
interne pe deplin competitive și 
operaționale de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură;

Or. en

Amendamentul 18
Adam Gierek

Propunerea de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosil, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură,

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosil, realizarea unei piețe interne 
competitive și a unei piețe externe de 
energie și asigurarea aprovizionării 
generale cu energie durabilă, ecologică, 
accesibilă sigură pentru toți și eficientă,

Or. pl
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Amendamentul 19
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosili, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură;

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
diversificarea aprovizionării cu energie, 
realizarea unei piețe interne competitive de 
energie și asigurarea aprovizionării 
generale cu energie durabilă, accesibilă și 
sigură.

Or. en

Amendamentul 20
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosili, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură;

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
securității energetice concomitent cu 
reducerea dependenței de combustibili 
fosili, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură;

Or. en
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Amendamentul 21
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosil, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură.

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
securității energetice concomitent cu 
reducerea dependenței de combustibili 
fosil, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură;

Or. en

Amendamentul 22
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosili, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură;

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosili și a consumului general de energie, 
realizarea unei piețe interne competitive de 
energie și asigurarea aprovizionării 
generale cu energie durabilă, accesibilă și 
sigură;

Or. en
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Amendamentul 23
Zigmantas Balčytis

Propunerea de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosil, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă, 
accesibilă și sigură.

(A). întrucât principalele noastre provocări 
în domeniul energiei se referă la 
schimbările climatice, consolidarea 
autonomiei energetice concomitent cu 
reducerea importurilor de combustibili 
fosil, realizarea unei piețe interne 
competitive de energie și asigurarea 
aprovizionării generale cu energie durabilă 
și sigură, la prețuri accesibile, competitive 
și corecte;

Or. lt

Amendamentul 24
Silvia-Adriana Țicău

Propunerea de rezoluție
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Aa). întrucât politica energetică comună 
la nivelul UE s-a format în jurul 
obiectivului comun de a asigura 
disponibilitatea fizică neîntreruptă a 
produselor și serviciilor energetice pe 
piață, la prețuri accesibile tuturor 
consumatorilor (casnici și industriali),

Or. ro

Amendamentul 25
Silvia-Adriana Țicău

Propunerea de rezoluție
Considerentul Ab (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ab). întrucât este necesar să se asigure 
securitatea aprovizionării și consolidarea 
solidarității între statele membre în 
situația în care unul dintre acestea se
confrunta cu o criza energetică,

Or. ro

Amendamentul 26
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o 
bază juridică specifică pentru dezvoltarea 
unei politici energetice a UE, care să 
promoveze interconectarea rețelelor 
energetice, necesară pentru îndeplinirea 
celorlalte obiective ale politicii energetice a 
UE (funcționarea pieței energetice, 
eficiența energetică și energia regenerabilă, 
siguranța aprovizionării cu energie),

B. întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o 
bază juridică specifică pentru dezvoltarea 
unei politici energetice a UE, care să 
promoveze interconectarea rețelelor 
energetice, necesară pentru îndeplinirea 
celorlalte obiective ale politicii energetice a 
UE (funcționarea pieței energetice, 
eficiența energetică și energia regenerabilă, 
siguranța aprovizionării cu energie, 
diversificarea surselor de energie și a 
posibilităților de aprovizionare),

Or. lt

Amendamentul 27
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Jorgo Chatzimarkakis, Daniel Caspary, 
Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B). întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o (B). întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o 
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bază juridică specifică pentru dezvoltarea 
unei politici energetice a UE, care să 
promoveze interconectarea rețelelor 
energetice, necesară pentru îndeplinirea 
celorlalte obiective ale politicii energetice a 
UE (funcționarea pieței energetice, 
eficiența energetică și energia regenerabilă, 
siguranța aprovizionării cu energie);

bază juridică specifică pentru dezvoltarea 
unei politici energetice a UE, care să 
promoveze interconectarea rețelelor 
energetice dincolo de granițele naționale 
și regionale, necesară pentru îndeplinirea 
celorlalte obiective ale politicii energetice a 
UE (funcționarea pieței energetice, 
eficiența energetică și energia regenerabilă, 
siguranța aprovizionării cu energie);

Or. de

Amendamentul 28
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B). întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o 
bază juridică specifică pentru dezvoltarea 
unei politici energetice a UE, care să 
promoveze interconectarea rețelelor 
energetice, necesară pentru îndeplinirea 
celorlalte obiective ale politicii energetice a 
UE (funcționarea pieței energetice, 
eficiența energetică și energia regenerabilă, 
siguranța aprovizionării cu energie);

(B). întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o 
bază juridică specifică pentru dezvoltarea 
unei politici energetice a UE, care să 
promoveze interconectarea rețelelor 
energetice între statele membre, necesară 
pentru îndeplinirea celorlalte obiective ale 
politicii energetice a UE (funcționarea 
pieței energetice, eficiența energetică și 
energia regenerabilă, siguranța 
aprovizionării cu energie);

Or. en

Amendamentul 29
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B). întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o 
bază juridică specifică pentru dezvoltarea 
unei politici energetice a UE, care să 

(B). întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o 
bază juridică specifică pentru dezvoltarea 
unei politici energetice a UE, care să 
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promoveze interconectarea rețelelor 
energetice, necesară pentru îndeplinirea 
celorlalte obiective ale politicii energetice a 
UE (funcționarea pieței energetice, 
eficiența energetică și energia regenerabilă, 
siguranța aprovizionării cu energie);

promoveze interconectarea rețelelor 
energetice între statele membre, necesară
pentru îndeplinirea celorlalte obiective ale 
politicii energetice a UE (funcționarea 
pieței energetice, eficiența energetică și 
energia regenerabilă, siguranța 
aprovizionării cu energie);

Or. en

Amendamentul 30
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B). întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o 
bază juridică specifică pentru dezvoltarea 
unei politici energetice a UE, care să 
promoveze interconectarea rețelelor 
energetice, necesară pentru îndeplinirea 
celorlalte obiective ale politicii energetice a 
UE (funcționarea pieței energetice, 
eficiența energetică și energia regenerabilă, 
siguranța aprovizionării cu energie);

(B). întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o 
bază juridică specifică pentru dezvoltarea 
unei politici energetice a UE, care să 
promoveze interconectarea reușită a
rețelelor energetice, necesară pentru 
îndeplinirea celorlalte obiective ale politicii 
energetice a UE (funcționarea pieței 
energetice, eficiența energetică și energia 
regenerabilă, siguranța aprovizionării cu 
energie);

Or. en

Amendamentul 31
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunerea de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B). întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o 
bază juridică specifică pentru dezvoltarea 
unei politici energetice a UE, care să 
promoveze interconectarea rețelelor 
energetice, necesară pentru îndeplinirea 

(B). întrucât Tratatul de la Lisabona oferă o 
bază juridică specifică pentru dezvoltarea 
unei politici energetice a UE, care să 
promoveze interconectarea rețelelor 
energetice, necesară pentru îndeplinirea 
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celorlalte obiective ale politicii energetice a 
UE (funcționarea pieței energetice, 
eficiența energetică și energia regenerabilă, 
siguranța aprovizionării cu energie),

celorlalte obiective ale politicii și 
solidarității energetice a UE (funcționarea 
pieței energetice, eficiența energetică și 
energia regenerabilă, siguranța 
aprovizionării cu energie),

Or. pl

Amendamentul 32
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ba). întrucât este necesar să se facă 
investiții mari cât mai curând posibil,

Or. fr

Amendamentul 33
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivul UE pe termen lung de 
a reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
până în anul 2050,cu un procent cuprins 
între 80 și 95 %,

C. întrucât lipsa unei modernizări și a unei 
adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020,

Or. pl
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Amendamentul 34
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivul UE pe termen lung de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 
un procent cuprins între 80 și 95 %,

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și mai 
eficiente și al unui model de consum ar 
putea periclita capacitatea de a realiza 
obiectivele energetice și climatice pentru 
2020 și submina obiectivul UE pe termen 
lung de a reduce în țările membre, până în 
anul 2050, emisiile de CO2 sub 10t per 
capita,

Or. pl

Amendamentul 35
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivul UE pe termen lung de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 
un procent cuprins între 80 și 95 %;

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivele UE pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 36
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivul UE pe termen lung de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 
un procent cuprins între 80 și 95%,

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivul UE pe termen lung de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 
un procent cuprins între 80 și 95% până în 
2050, precum și obiectivul de a crește cota 
de energie regenerabilă în totalul 
aprovizionării cu energie până la 95% 
până în 2050,

Or. nl

Amendamentul 37
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivul UE pe termen lung de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 
un procent cuprins între 80 și 95 %;

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 – în 
special obiectivul de a integra sursele de 
energie regenerabilă - și submina 
obiectivul UE pe termen lung de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră cu un 
procent cuprins între 80 și 95 %;
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Or. en

Amendamentul 38
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivul UE pe termen lung de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 
un procent cuprins între 80 și 95 %,

(C). întrucât lipsa unei modernizări, a unei 
interconectări și a unei adaptări oportune a 
infrastructurilor energetice ale Uniunii în 
sensul unei producții energetice mai 
durabile și al unui model de consum ar 
putea periclita capacitatea de a realiza 
obiectivele energetice și climatice pentru 
2020 și submina obiectivul UE pe termen 
lung de a reduce emisiile de gaze cu efect 
de seră cu un procent cuprins între 80 și 
95 %,

Or. lt

Amendamentul 39
Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivul UE pe termen lung de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 
un procent cuprins între 80 și 95 %;

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivul UE pe termen lung de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 
un procent de cel puțin 80 %;
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Or. en

Amendamentul 40
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivul UE pe termen lung de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 
un procent cuprins între 80 și 95 %;

(C). întrucât lipsa unei modernizări, a unei
actualizări și a unei adaptări oportune a 
infrastructurilor energetice ale Uniunii în 
sensul unei producții energetice mai 
durabile și al unui model de consum ar 
putea periclita capacitatea de a realiza 
obiectivele energetice și climatice pentru 
2020 și submina obiectivul UE pe termen 
lung de a reduce emisiile de gaze cu efect 
de seră cu un procent cuprins între 80 și 
95 %;

Or. en

Amendamentul 41
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile și al unui 
model de consum ar putea periclita 
capacitatea de a realiza obiectivele 
energetice și climatice pentru 2020 și 
submina obiectivul UE pe termen lung de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 
un procent cuprins între 80 și 95 %;

(C). întrucât lipsa unei modernizări și a 
unei adaptări oportune a infrastructurilor 
energetice ale Uniunii în sensul unei 
producții energetice mai durabile, al 
transportului și al unui model de consum 
ar putea periclita capacitatea de a realiza 
obiectivele energetice și climatice pentru 
2020 și submina obiectivul UE pe termen 
lung de a reduce emisiile de gaze cu efect 
de seră cu un procent cuprins între 80 și 
95 %;
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Or. en

Amendamentul 42
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ca). întrucât, în conformitate cu 
Comunicarea Comisiei „Priorități în 
domeniul infrastructurii energetice ante și 
post 2020 - Plan de realizare a unei rețele 
energetice europene integrate”, 200 de 
miliarde de euro sunt necesare în 
următorul deceniu pentru a finanța 
nevoile existente în infrastructura 
energetică; întrucât jumătate din această 
sumă ar trebui să provină de la statele 
membre,

Or. fr

Amendamentul 43
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ca). întrucât planificarea investițiilor în 
infrastructură și deciziile care trebuie 
luate în consecință trebuie să fie susținute 
de scenarii pe termen lung care să ia în 
considerare rezultatele așteptate și nevoile 
suplimentare de dezvoltare tehnică;

Or. en
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Amendamentul 44
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ca). întrucât continua integrare a 
surselor de energie regenerabilă va 
necesita unele adaptări ale infrastructurii 
energetice europene, atât la nivel de 
transport, cât și la nivel de distribuție;

Or. en

Amendamentul 45
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât este nevoie de o piață 
energetică deschisă, integrată și 
competitivă la nivelul UE în vederea 
realizării unor prețuri competitive la 
energie, securității și a durabilității și 
întrucât finalizarea unei astfel de piețe 
rămâne încă o provocare importantă;

(D). întrucât este nevoie de o piață 
energetică deschisă, integrată și 
competitivă la nivelul UE în vederea 
realizării unor prețuri competitive la 
energie, securității și a durabilității, 
utilizării eficiente la scară largă a 
resurselor regenerabile, și întrucât 
finalizarea unei astfel de piețe rămâne încă 
o provocare importantă;

Or. en

Amendamentul 46
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât este nevoie de o piață (D). întrucât este nevoie de o piață 
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energetică deschisă, integrată și 
competitivă la nivelul UE în vederea 
realizării unor prețuri competitive la 
energie, securității și a durabilității și 
întrucât finalizarea unei astfel de piețe 
rămâne încă o provocare importantă;

energetică deschisă, integrată, competitivă 
și reglementată la nivelul UE în vederea 
realizării unor prețuri competitive la 
energie, securității și a durabilității și 
întrucât finalizarea unei astfel de piețe 
rămâne încă o provocare importantă pentru 
toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 47
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât este nevoie de o piață 
energetică deschisă, integrată și 
competitivă la nivelul UE în vederea 
realizării unor prețuri competitive la 
energie, securității și a durabilității și 
întrucât finalizarea unei astfel de piețe 
rămâne încă o provocare importantă;

(D). întrucât este nevoie de o piață 
energetică deschisă, integrată,
transparentă și competitivă la nivelul UE 
în vederea realizării unor prețuri 
competitive la energie, securității 
aprovizionării și a durabilității și întrucât 
finalizarea unei astfel de piețe rămâne încă 
o provocare importantă;

Or. en

Amendamentul 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunerea de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât este nevoie de o piață 
energetică deschisă, integrată și 
competitivă la nivelul UE în vederea 
realizării unor prețuri competitive la 
energie, securității și a durabilității și 
întrucât finalizarea unei astfel de piețe 
rămâne încă o provocare importantă,

(D). întrucât este nevoie de o piață 
energetică transparentă, integrată și 
competitivă la nivelul UE în vederea 
realizării unor prețuri competitive la 
energie, securității și a durabilității și 
întrucât finalizarea unei astfel de piețe 
rămâne încă o provocare importantă,
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Or. pl

Amendamentul 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E) întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate,

(E) întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate, ceea ce conduce la o 
accentuare a disparităților în ceea ce 
privește dezvoltarea infrastructurii 
energetice între regiunile UE,

Or. pl

Amendamentul 50
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate;

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este încă insuficientă 
în o treime din Uniune, potrivit 
obiectivului de 10 % referitor la 
interconectare stabilit în cadrul 
Consiliului European de la Barcelona din 
2002 și întrucât anumite regiuni rămân 
încă izolate;

Or. en
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Amendamentul 51
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate;

(E). întrucât disponibilitatea capacității de 
interconectare sau chiar capacitatea de 
conectare între statele membre este în 
unele cazuri insuficientă și întrucât 
anumite regiuni rămân izolate;

Or. de

Amendamentul 52
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate;

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate, ducând așadar la un impact 
economic negativ și la o funcționare 
necorespunzătoare a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 53
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
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rămân izolate; rămân izolate, ceea ce împiedică 
integrarea reală a piețelor și a fluxurilor 
energetice;

Or. en

Amendamentul 54
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate;

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și/sau nu este folosită într-un 
mod optim, și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate;

Or. en

Amendamentul 55
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate;

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate și dependente de un singur 
furnizor;

Or. en
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Amendamentul 56
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate;

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate sau se confruntă cu o 
lichiditate scăzută a pieței;

Or. en

Amendamentul 57
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate;

(E). întrucât disponibilitatea capacității de 
interconectare între statele membre este în 
general insuficientă și întrucât anumite 
regiuni rămân izolate;

Or. en

Amendamentul 58
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate;

(E). întrucât disponibilitatea capacității de 
interconectare între statele membre este în 
general insuficientă și întrucât anumite
regiuni rămân izolate;
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Or. en

Amendamentul 59
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate;

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni și 
state membre rămân izolate;

Or. en

Amendamentul 60
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 
rămân izolate;

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre în anumite părți este 
în general insuficientă și întrucât anumite 
regiuni rămân izolate;

Or. en

Amendamentul 61
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între statele membre este în general 
insuficientă și întrucât anumite regiuni 

(E). întrucât capacitatea de interconectare 
între mai multe state membre este în 
general insuficientă și întrucât anumite 
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rămân izolate; regiuni rămân izolate;

Or. en

Amendamentul 62
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ea). întrucât condițiile speciale 
caracteristice pentru insulele naturale și 
regiunile ultraperiferice, cum ar fi 
Insulele Canare, Madeira, Azore și RUP 
franceze, ar trebui să fie analizate din 
perspectiva infrastructurilor energetice;

Or. en

Amendamentul 63
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ea). întrucât in Europa de Sud-Est 
rețeaua de transport de energie este mai 
puțin densă decât rețeaua din restul 
continentului,

Or. ro

Amendamentul 64
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Considerentul F 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(F). întrucât aprovizionările alternative și 
rutele de tranzit și noile interconectări sunt 
importante în vederea garantării faptului 
că solidaritatea între statele membre 
devine operațională;

(F). întrucât aprovizionările alternative de 
gaze naturale și rutele de tranzit și noile 
interconectări sunt importante în vederea 
garantării lichidității pieței, a securității 
aprovizionării și a solidarității între statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 65

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(F). întrucât aprovizionările alternative și 
rutele de tranzit și noile interconectări sunt 
importante în vederea garantării faptului că 
solidaritatea între statele membre devine 
operațională;

(F). întrucât noile interconectări sunt 
importante în vederea garantării faptului că 
solidaritatea între statele membre devine 
operațională;

Or. en

Amendamentul 66
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Fa). întrucât trebuie să se acorde o 
atenție specială proiectelor care, deși 
nefinalizate încă, au fost selectate ca 
proiecte prioritare de către Uniunea 
Europeană în conformitate cu Decizia 
1364/2006/CE a Parlamentului European 
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și a Consiliului din 6 septembrie 2006 de 
stabilire a orientărilor pentru rețelele 
energetice transeuropene și de abrogare a 
Deciziei 96/391/CE și a Deciziei 
1229/2003/CE;

Or. en

Amendamentul 67
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Fa). întrucât cel de-al treilea pachet 
privind energia a creat un cadru juridic 
care ar trebui să îmbunătățească 
competitivitatea pe piața energiei;

Or. en

Amendamentul 68
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât infrastructurile energetice 
planificate astăzi trebuie să fie coerente cu 
obiectivele UE pe termen lung privind 
mediul și energia,

G. întrucât infrastructurile energetice 
planificate astăzi trebuie să fie coerente cu 
obiectivele UE pe termen lung privind 
mediul și energia și cu punerea în aplicare 
a acestor obiective în diferitele politici 
energetice naționale,

Or. fr
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Amendamentul 69
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G). întrucât infrastructurile energetice 
planificate astăzi trebuie să fie coerente cu 
obiectivele UE pe termen lung privind 
mediul și energia;

(G). întrucât infrastructurile energetice 
planificate astăzi trebuie să fie coerente cu 
obiectivele UE pe termen lung privind 
mediul și energia, acordând prioritate 
surselor de energie fără costuri sociale și 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 70
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G). întrucât infrastructurile energetice 
planificate astăzi trebuie să fie coerente cu 
obiectivele UE pe termen lung privind 
mediul și energia;

(G). întrucât infrastructurile energetice 
planificate astăzi trebuie să fie coerente cu 
nevoile pieței și obiectivele UE pe termen 
lung privind mediul și energia;

Or. de

Amendamentul 71
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G). întrucât infrastructurile energetice 
planificate astăzi trebuie să fie coerente cu 
obiectivele UE pe termen lung privind 

(G). întrucât infrastructurile energetice 
planificate astăzi trebuie să fie coerente cu
nevoile pieței și cu obiectivele UE pe 
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mediul și energia; termen lung privind mediul și energia;

Or. en

Amendamentul 72
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G). întrucât infrastructurile energetice 
planificate astăzi trebuie să fie coerente cu 
obiectivele UE pe termen lung privind 
mediul și energia;

(G). întrucât infrastructurile energetice 
planificate astăzi trebuie să fie coerente cu
nevoile pieței și cu obiectivele UE pe 
termen lung privind mediul și energia;

Or. en

Amendamentul 73
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ga). întrucât este necesară o consolidare 
a investițiilor în capacitatea de transport, 
în ceea ce privește gazele naturale și 
energia electrică, având în vedere 
simultan obiectivele 20/20/20 ale UE în 
materie de energie și noul mediu 
energetic cu emisii extrem de reduse de 
carbon după 2020;

Or. en
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Amendamentul 74
Adam Gierek

Propunerea de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și 
poate reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice,

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru o 
dezvoltare durabilă, o reducere a 
consumului energetic per capita în viitor, 
în țările membre, ceea ce poate reduce
parțial nevoia de noi investiții în 
infrastructurile energetice,

Or. pl

Amendamentul 75
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și 
poate reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice;

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil;

Or. en

Amendamentul 76
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
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realizarea unui viitor energetic durabil și 
poate reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice;

realizarea unui viitor energetic durabil și 
poate reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice și relocarea 
industriei ca urmare a costurilor în 
creștere;

Or. de

Amendamentul 77
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și
poate reduce parțial nevoia de investiții în
infrastructurile energetice;

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și
stimulează investiții inteligente în
infrastructurile vechi și noi;

Or. en

Amendamentul 78
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât eficiența energetică 
reprezintă un instrument puternic și 
eficient pentru realizarea unui viitor 
energetic durabil și poate reduce parțial 
nevoia de investiții în infrastructurile 
energetice;

(H). întrucât măsurile suplimentare de 
eficiență energetică vor reprezenta un 
instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și 
pot reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice și în relocarea 
emisiilor de carbon;

Or. en
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Amendamentul 79
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și 
pot reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice;

(H). întrucât măsurile suplimentare de 
eficiență energetică vor reprezenta un 
instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și 
pot reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice și în relocarea 
emisiilor de carbon;

Or. en

Amendamentul 80
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și 
poate reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice;

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și 
poate reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice și dependența 
UE de importuri de resurse naturale;

Or. en

Amendamentul 81
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
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realizarea unui viitor energetic durabil și 
poate reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice;

realizarea unui viitor energetic durabil și 
poate reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice pentru sectorul 
public și privat;

Or. en

Amendamentul 82
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și 
poate reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice;

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil, în 
care gestionarea cererii poate reduce 
parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice;

Or. en

Amendamentul 83
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și 
poate reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice;

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru
realizarea unui viitor energetic durabil și, 
prin reducerea cererii de energie, poate 
reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice;

Or. en
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Amendamentul 84
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și 
poate reduce parțial nevoia de investiții în 
infrastructurile energetice;

(H). întrucât eficiența energetică reprezintă 
un instrument puternic și eficient pentru 
realizarea unui viitor energetic durabil și 
poate reduce parțial nevoia din domeniul 
ofertei de investiții în infrastructurile 
energetice;

Or. en

Amendamentul 85
Adam Gierek

Propunerea de rezoluție
Considerentul I 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(I.). întrucât rețele și contoare inteligente 
oferă o oportunitate importantă pentru a 
stabili o relație eficientă între producția de 
energie, transportul de energie și 
utilizatori,

(I.). întrucât rețele și contoare inteligente 
oferă o oportunitate importantă pentru a 
stabili o relație optimă între producția 
eficientă de energie, transportul și 
utilizarea rațională de energie,

Or. pl

Amendamentul 86
Herbert Reul, Markus Pieper, Robert Goebbels, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul I 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(I.). întrucât rețele și contoare inteligente 
oferă o oportunitate importantă pentru a 
stabili o relație eficientă între producția de 
energie, transportul de energie și 
utilizatori;

(I.). întrucât rețele și contoare inteligente 
oferă o oportunitate importantă pentru a 
stabili o relație eficientă între producția de 
energie, transportul de energie, distribuția 
de energie și utilizatori;

Or. de

Amendamentul 87
Pilar del Castillo Vera, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Considerentul I 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(I). întrucât rețele și contoare inteligente 
oferă o oportunitate importantă pentru a
stabili o relație eficientă între producția de 
energie, transportul de energie și 
utilizatori;

(I). întrucât rețele inteligente oferă o 
oportunitate importantă pentru a stabili o 
relație eficientă între producția de energie, 
transportul de energie și utilizatori, sporind 
astfel eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 88
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul I 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(I). întrucât rețele și contoare inteligente 
oferă o oportunitate importantă pentru a 
stabili o relație eficientă între producția de 
energie, transportul de energie și 
utilizatori;

(I). întrucât rețele și contoare inteligente 
oferă o oportunitate importantă pentru a 
stabili o relație eficientă între producția de 
energie, transportul de energie și 
distribuția și utilizatorii finali;

Or. en
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Amendamentul 89
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Considerentul I 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(I). întrucât rețele și contoare inteligente 
oferă o oportunitate importantă pentru a 
stabili o relație eficientă între producția de 
energie, transportul de energie și 
utilizatori;

(I). întrucât rețele și contoare inteligente 
oferă o oportunitate importantă pentru a 
stabili o relație eficientă între producția de 
energie, transportul de energie, distribuția 
de energie și utilizatori;

Or. en

Amendamentul 90
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ia). întrucât, prin consolidarea 
capacității de interconectare între 
sistemele de gaze naturale situate de-a 
lungul axei sud-vest din coridorul nord-
sud, atât capacitatea de import de GNL, 
cât și capacitatea de stocare subterană a 
Peninsulei Iberice vor putea contribui la 
siguranța aprovizionării în UE, 
constituind în același timp un pas 
important spre o piață energetică internă 
cu adevărat integrată;

Or. en

Amendamentul 91
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

(Ib). întrucât utilizarea infrastructurii de 
gaze naturale din Peninsula Iberică este 
importantă ca centru de primire a GNL și 
de stocare și transport al gazelor naturale 
peste Pirinei;

Or. en

Amendamentul 92
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(J). întrucât procedurile lungi de autorizare 
și lipsa de coordonare între organismele 
administrative au determinat întârzieri
majore și costuri adiționale, în special în 
cazul proiectelor transfrontaliere;

(J). întrucât procedurile lungi de autorizare 
și lipsa de coordonare între organismele 
administrative pot determina întârzieri 
majore și costuri adiționale, în special în 
cazul proiectelor transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 93
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ka). întrucât actuala criză economică 
poate reprezenta o oportunitate de a 
profita permițând să se caute alternative 
pentru statu-quo și să se stimuleze 
inovarea,

Or. fr
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Amendamentul 94
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ka). întrucât autoritățile de reglementare 
joacă un rol important în crearea unei 
piețe energetice interne integrate și 
competitive, orientată spre consumator;

Or. en

Amendamentul 95
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile 
strict din punct de vedere comercial;

(L). întrucât criteriile specifice pieței 
constituie baza introducerii instrumentelor 
de finanțare a infrastructurii energetice și 
întrucât, pe baza unei evaluări de la caz la 
caz temeinice, o sumă limitată de finanțare 
poate fi necesară pentru a finanța 
planificarea sau realizarea, pe baza unor 
criterii transparente prestabilite, a
anumitor proiecte, cu condiția ca acestea 
să fie în interesul UE și să servească în 
special la realizarea pieței interne și/sau 
creșterea securității aprovizionării, fiind 
absolut necesară evitarea denaturărilor 
pieței;

Or. de
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Amendamentul 96
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial,

(L). întrucât procedurile de autorizare 
îndelungate și lipsa unor metodologii de 
alocare a costurilor sunt considerate a fi 
principalele obstacole pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii, instrumentele 
specifice pieței și principiul „utilizatorul 
plătește” rămân baza finanțării 
infrastructurii energetice și întrucât o sumă 
limitată de finanțare poate fi necesară 
pentru a finanța anumite proiecte de interes 
european care nu sunt viabile strict din 
punct de vedere comercial,

Or. en

Amendamentul 97
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial;

L. întrucât procedurile de autorizare 
îndelungate și lipsa unor metodologii de 
alocare a costurilor sunt considerate a fi 
principalele obstacole pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii, instrumentele 
specifice pieței și principiul „utilizatorul 
plătește” rămân baza finanțării 
infrastructurii energetice și întrucât o sumă 
limitată de finanțare poate fi necesară 
pentru a finanța anumite proiecte de interes 
european care nu sunt viabile strict din 
punct de vedere comercial,

Or. en
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Amendamentul 98
Kathleen Van Brempt

Propunerea de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
vor trebui să rămână baza finanțării 
infrastructurii energetice, și întrucât o sumă 
limitată de finanțare publică poate fi 
necesară pentru a finanța anumite proiecte 
care nu sunt viabile strict din punct de 
vedere comercial,

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
vor constitui baza finanțării infrastructurii 
energetice, dar întrucât va fi necesară și o 
finanțare publică,

Or. nl

Amendamentul 99
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial,

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte fără externalitate 
comercială pozitivă,

Or. fr

Amendamentul 100
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Considerentul L 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial;

(L). întrucât procedurile de autorizare 
îndelungate și lipsa unor metodologii de 
alocare a costurilor sunt considerate a fi 
principalele obstacole pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii, instrumentele 
specifice pieței și principiul „utilizatorul 
plătește” rămân baza finanțării 
infrastructurii energetice și întrucât o sumă 
limitată de finanțare poate fi necesară 
pentru a finanța anumite proiecte de interes 
european care nu sunt viabile strict din 
punct de vedere comercial,

Or. en

Amendamentul 101
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial;

(L). întrucât criteriile specifice pieței 
rămân baza implementării instrumentelor 
de finanțare a infrastructurii energetice și 
întrucât o sumă limitată de finanțare poate 
fi necesară pentru a aborda și diminua 
riscurile necomerciale pentru anumite 
proiecte care nu sunt viabile strict din 
punct de vedere comercial, ținând cont de 
necesitatea de a evita apariția unor 
denaturări în rândul proiectelor și a 
piețelor de destinație,

Or. en
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Amendamentul 102
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial;

(L). întrucât criteriile specifice pieței 
rămân baza implementării instrumentelor 
de finanțare a infrastructurii energetice și 
întrucât o sumă limitată de finanțare poate 
fi necesară pentru a aborda și diminua 
riscurile necomerciale pentru anumite 
proiecte care nu sunt viabile strict din 
punct de vedere comercial, ținând cont de 
necesitatea de a evita apariția unor 
denaturări în rândul proiectelor și a 
piețelor de destinație,

Or. en

Amendamentul 103
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial;

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial, inclusiv 
infrastructurile dedicate garantării 
integrării pieței și securității 
aprovizionării atunci când semnalele de 
pe piață ar putea fi insuficiente sau 
contradictorii,

Or. en
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Amendamentul 104
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial;

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial, ținând 
seama de condițiile echitabile de 
concurență și de necesitatea de a evita 
apariția unor denaturări în rândul 
proiectelor și a piețelor de destinație,

Or. en

Amendamentul 105
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial;

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial și instituită 
într-un mod transparent, pe baza unor 
criterii de eligibilitate predefinite, de la 
caz la caz,

Or. en



AM\861071RO.doc 49/102 PE460.899v01-00

RO

Amendamentul 106
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict
din punct de vedere comercial;

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile din 
punct de vedere comercial, fără a denatura 
concurența sau condițiile echitabile de 
concurență de pe piața europeană a 
energiei,

Or. en

Amendamentul 107
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial;

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial, dar cu o 
valoare adăugată clară în ceea ce privește 
securitatea aprovizionării cu energie în 
Uniune în ansamblu,

Or. en
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Amendamentul 108
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunerea de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată de 
finanțare poate fi necesară pentru a finanța 
anumite proiecte care nu sunt viabile strict 
din punct de vedere comercial,

(L). întrucât instrumentele specifice pieței 
rămân baza finanțării infrastructurii 
energetice și întrucât o sumă limitată 
nerambursabilă de finanțare poate fi 
necesară pentru a finanța anumite proiecte 
care nu sunt viabile strict din punct de 
vedere comercial,

Or. pl

Amendamentul 109
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(La). întrucât autoritățile teritoriale au un 
rol esențial deoarece acestea sunt părțile 
principale în domeniul energiei, luând în 
considerare responsabilitățile lor în 
numeroase activități legate de 
planificarea și gestionarea teritoriilor, de 
acordarea de licențe în cazul marilor 
proiecte de infrastructură, investiții, 
achiziții publice, producție și faptul că 
sunt apropiate de consumatori,

Or. fr

Amendamentul 110
Marita Ulvskog

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

(La). întrucât lipsa unor instrumente de 
distribuire a beneficiilor și a costurilor 
transfrontaliere constituie un impediment 
major pentru dezvoltarea proiectelor de 
infrastructură transfrontalieră,

Or. en

Amendamentul 111
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(La). întrucât creșterea mare a energiei 
regenerabile volatile necesită o capacitate 
de echilibrare, de exemplu, prin 
echilibrarea energiei eoliene de la Marea 
Nordului cu hidroenergia nordică, 
folosind capacități de echilibrare precum 
bateriile ecologice pentru Europa,

Or. en

Amendamentul 112
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(La). întrucât lipsa unor instrumente de 
distribuire a beneficiilor și a costurilor 
transfrontaliere constituie un impediment 
major pentru dezvoltarea proiectelor de 
infrastructură transfrontalieră,

Or. en
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Amendamentul 113
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța crucială a punerii 
în aplicare oportune și depline a legislației 
actuale, inclusiv activitatea de 
reglementare necesitată de-al treilea pachet 
de măsuri referitoare la piața internă a 
energiei;

1. subliniază faptul că autoritățile publice 
au responsabilitate generală asupra 
planificării infrastructurii pentru 
îndeplinirea obiectivelor și nevoilor 
sociale; consideră, totuși, că o piață 
reglementată în mod corespunzător 
pentru a servi interesului public ar trebui 
să dețină responsabilitatea pentru 
planificarea și investițiile în 
infrastructura energetică; subliniază 
importanța crucială a punerii în aplicare 
oportune și depline a legislației actuale, 
inclusiv activitatea de reglementare 
necesitată de al treilea pachet de măsuri 
referitoare la piața internă a energiei care 
conține principalele instrumente necesare 
pentru dezvoltarea infrastructurii;

Or. en

Amendamentul 114
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța crucială a punerii 
în aplicare oportune și depline a legislației 
actuale, inclusiv activitatea de 
reglementare necesitată de-al treilea pachet 
de măsuri referitoare la piața internă a
energiei;

1. piața ar trebui să dețină 
responsabilitatea principală pentru 
planificarea și investițiile în 
infrastructura energetică; prin urmare, 
subliniază importanța crucială a punerii în 
aplicare oportune și depline a legislației 
actuale, inclusiv activitatea de 
reglementare necesitată de al treilea pachet 
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de măsuri referitoare la piața internă a 
energiei care conține principalele 
instrumente necesare pentru dezvoltarea 
infrastructurii;

Or. en

Amendamentul 115
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța crucială a punerii 
în aplicare oportune și depline a legislației 
actuale, inclusiv activitatea de 
reglementare necesitată de-al treilea pachet 
de măsuri referitoare la piața internă a 
energiei;

1. subliniază importanța crucială a punerii 
în aplicare oportune și depline a legislației 
actuale, inclusiv activitatea de 
reglementare necesitată de al treilea pachet 
de măsuri referitoare la piața internă a 
energiei și informarea adecvată cu privire 
la investițiile în infrastructura energetică, 
în așteptarea hotărârii Curții de Justiție8, 
în scopul de a avea o privire de ansamblu 
asupra eventualelor lacune din cerere și 
ofertă, precum și asupra obstacolelor din 
calea investițiilor;

Or. en

Amendamentul 116
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța crucială a punerii 
în aplicare oportune și depline a legislației 
actuale, inclusiv activitatea de 

1. subliniază importanța crucială a punerii 
în aplicare oportune și depline a legislației 
actuale, inclusiv activitatea de 

                                               
8 Cauza C-490/10, Parlamentul European/Consiliul, referitoare la Regulamentul 617/2010 privind 
informarea cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică.
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reglementare necesitată de-al treilea pachet 
de măsuri referitoare la piața internă a 
energiei;

reglementare necesitată de al treilea pachet 
de măsuri referitoare la piața internă a 
energiei în scopul de a progresa spre o 
piață europeană integrată; reiterează 
importanța separării activităților de 
producție și de distribuție, considerând-o 
cel mai bun mod de a asigura o 
concurență loială pe piața energiei și 
scăderea prețurilor pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 117
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța crucială a punerii 
în aplicare oportune și depline a legislației 
actuale, inclusiv activitatea de 
reglementare necesitată de-al treilea pachet 
de măsuri referitoare la piața internă a 
energiei;

1. subliniază importanța crucială a punerii 
în aplicare oportune, corecte și depline a 
legislației actuale, inclusiv activitatea de 
reglementare necesitată de al treilea pachet 
de măsuri referitoare la piața internă a 
energiei, și subliniază în această privință 
faptul că piața internă a energiei ar trebui 
să fie finalizată până în 2014 astfel încât 
să permită ca gazele naturale și energia 
electrică să circule liber;

Or. en

Amendamentul 118
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța crucială a punerii 
în aplicare oportune și depline a legislației 

1. subliniază importanța crucială a punerii 
în aplicare oportune și depline a legislației 
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actuale, inclusiv activitatea de 
reglementare necesitată de-al treilea pachet 
de măsuri referitoare la piața internă a 
energiei;

actuale, inclusiv activitatea de 
reglementare necesitată de-al treilea pachet 
de măsuri referitoare la piața internă a 
energiei în vederea asigurării unor 
condiții concurențiale similare;

Or. de

Amendamentul 119
Zigmantas Balčytis

Propunerea de rezoluție
Punctul 1 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. este convins că prin stabilirea 
combinațiilor unor tipuri de energie, este 
nevoie de o evaluare adecvată al prețului 
real de energie atomică, inclusiv costurile 
construirii, exploatării și lucrărilor de 
închidere a uzinelor de energie de acest 
fel, costurile de depozitare a resturilor 
nucleare și de lichidare a unor consecințe 
în cazul accidentelor nucleare;

Or. lt

Amendamentul 120
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reiterează necesitatea de a pune capăt 
utilizării excesive a tarifelor finale 
reglementate și a comportamentelor 
protecționiste naționale, deoarece aceasta 
este o precondiție pentru o integrare reală 
a pieței; tarifele reglementate ar trebui să 
fie limitate doar la protecția 
consumatorilor cu adevărat vulnerabili;
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Or. en

Amendamentul 121
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de a adopta un 
obiectiv obligatoriu de 10 % în materie de 
interconectare; invită Comisia Europeană 
să analizeze dacă acest obiectiv ar trebui 
să fie mărit după anul 2015 pentru a lua 
în considerare integrarea necesară a 
surselor de energie regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 122
Adam Gierek

Propunerea de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază nevoia de a dezvolta o metodă 
armonizată pentru selecția proiectelor de 
infrastructură, bazată pe perspective 
europene și regionale și optimizarea 
efectelor socioeconomice și ecologice;

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază nevoia de a dezvolta o metodă 
armonizată pentru selecția proiectelor de 
infrastructură, bazată pe soluții optime 
constând în proiecte propuse de operatori 
ai sistemelor energetice;

Or. pl
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Amendamentul 123
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază nevoia de a dezvolta o metodă 
armonizată pentru selecția proiectelor de 
infrastructură, bazată pe perspective 
europene și regionale și optimizarea 
efectelor socioeconomice și ecologice;

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază nevoia de a dezvolta o metodă 
armonizată pentru selecția proiectelor de 
infrastructură, complementară 
instrumentelor de planificare furnizate de 
al treilea pachet privind piața internă,
bazată pe perspective europene și regionale 
și optimizarea efectelor socioeconomice și 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 124
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază nevoia de a dezvolta o metodă 
armonizată pentru selecția proiectelor de 
infrastructură, bazată pe perspective 
europene și regionale și optimizarea 
efectelor socioeconomice și ecologice;

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE, bazată în mod ferm pe 
punctele de vedere ale tuturor părților 
implicate (state membre, TSO-uri și 
autorități de reglementare) pentru a 
exploata pe deplin beneficiile unei noi 
infrastructuri și subliniază nevoia de a 
dezvolta o metodă armonizată pentru 
selecția proiectelor de infrastructură, bazată 
pe perspective europene și regionale și 
optimizarea efectelor socioeconomice și 
ecologice;

Or. en
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Amendamentul 125
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază nevoia de a dezvolta o metodă 
armonizată pentru selecția proiectelor de 
infrastructură, bazată pe perspective
europene și regionale și optimizarea 
efectelor socioeconomice și ecologice;

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază nevoia de a dezvolta o metodă 
în conformitate cu dezvoltarea și regulile 
pieței interne pentru selecția proiectelor de 
infrastructură. Această metodă ar trebui să 
fie bazată pe o perspectivă europeană și
regională și pe optimizarea efectelor 
socioeconomice și ecologice;

Or. en

Amendamentul 126
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază nevoia de a dezvolta o metodă 
armonizată pentru selecția proiectelor de 
infrastructură, bazată pe perspective
europene și regionale și optimizarea 
efectelor socioeconomice și ecologice;

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază nevoia de a dezvolta o metodă 
în conformitate cu dezvoltarea și regulile 
pieței interne pentru selecția proiectelor de 
infrastructură. Această metodă ar trebui să 
fie bazată pe o perspectivă europeană și
regională și pe optimizarea efectelor 
socioeconomice și ecologice;

Or. en
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Amendamentul 127
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază nevoia de a dezvolta o metodă 
armonizată pentru selecția proiectelor de 
infrastructură, bazată pe perspective 
europene și regionale, precum și
optimizarea efectelor socioeconomice și 
ecologice;

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază nevoia de a dezvolta o metodă 
armonizată pentru selecția proiectelor de 
infrastructură, bazată pe perspective 
europene și regionale de nivelare a 
diferențelor, având în vedere optimizarea 
efectelor socioeconomice și ecologice; 

Or. pl

Amendamentul 128
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază nevoia de a dezvolta o metodă 
armonizată pentru selecția proiectelor de 
infrastructură, bazată pe perspective 
europene și regionale și optimizarea 
efectelor socioeconomice și ecologice;

2. consideră că este nevoie de o abordare la 
nivelul UE pentru a exploata pe deplin 
beneficiile unei noi infrastructuri și 
subliniază posibilitatea de a dezvolta o 
metodă armonizată pentru selecția 
proiectelor de infrastructură, bazată pe 
perspective europene și regionale și 
optimizarea efectelor socioeconomice și 
ecologice;

Or. en
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Amendamentul 129
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază nevoia de a asigura un 
nivel de siguranță adecvat pentru 
aprovizionarea cu energie a UE, 
dezvoltarea unor relații beneficie cu 
statele terțe precum furnizori de energie și 
statele de tranzit, prin intermediul 
cooperării în cadrul sistemelor regionale 
și internaționale de transport al energie;

Or. pl

Amendamentul 130
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că în lipsa altor dispoziții, 
sprijinul comunitar se concentrează în 
Europa Occidentală, iar efectele sociale 
pozitive care rezultă indirect și direct din 
investiții se concentrează, în primul rând, 
în aceste teritorii;

Or. hu

Amendamentul 131
Konrad Szymański

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

2a. subliniază faptul că diversificarea 
profundă a ofertei, ceea ce implică 
diversificarea atât a rutelor de tranzit, cât 
și a țărilor de origine a resurselor, ar 
trebui să fie un obiectiv strategic al 
planificării infrastructurii energetice;

Or. en

Amendamentul 132
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a viitorului 
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice (PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
transparent și coerent cu obiectivele 
politicii energetice generale și cu foaia de 
parcurs UE 2050 și cu alte politici ale UE 
[ca de exemplu transporturile, construcțiile 
și Sistemul de comercializare a cotelor de 
emisie (ETS)], inclusiv cu obiectivele de 
eficiență energetică (în special cele 
necesare pentru a atinge obiectivul de 
economisire a energiei al UE 2020),
precum și cu impactul potențial al 
progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente” pentru a promova investițiile 
în tehnologii ecologice și eficiente din 
punct de vedere energetic;

Or. en
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Amendamentul 133
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a viitorului 
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice(PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu Regulamentul(UE) nr. 
994/2010 nou-adoptat pentru a 
îmbunătăți securitatea aprovizionării cu 
gaze naturale a Comunității și cu 
obiectivele mai extinse ale politicii 
energetice și cu foaia de parcurs UE 2050 
și cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a viitorului 
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice (PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

Or. en

Amendamentul 134
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
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inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a viitorului 
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice(PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a planului
recent publicat de acțiune în domeniul 
eficienței energetice (PEE) și realizarea 
obiectivului de 20 %], precum și cu 
impactul potențial al progreselor 
tehnologice și cu implementarea 
inițiativelor „orașe inteligente”;

Or. en

Amendamentul 135
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a viitorului 
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice(PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile, energia 
regenerabilă și Sistemul de comercializare 
a cotelor de emisie (ETS)], inclusiv cu 
politicile de eficiență energetică [în special 
punerea în aplicare a viitorului plan de 
acțiune în domeniul eficienței energetice 
(PEE)], precum și cu impactul potențial al 
progreselor tehnologice, în special în ceea 
ce privește energia regenerabilă și cu 
implementarea rețelelor inteligente și a 
inițiativelor „orașe inteligente”;

Or. en

Amendamentul 136
Yannick Jadot, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 3 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a viitorului 
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice (PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a viitorului 
plan în domeniul eficienței 
energetice(PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice, cu 
rolul în creștere al vehiculelor electrice și 
cu implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

Or. en

Amendamentul 137
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a viitorului 
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice(PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice și cu
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)],
cu politicile de eficiență energetică [în 
special punerea în aplicare a următorului 
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice (PEE)], cu impactul potențial al 
progreselor tehnologice, cu implementarea 
inițiativelor „orașe inteligente” și cu 
principiul securității aprovizionării;
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Or. en

Amendamentul 138
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)],
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a viitorului 
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice (PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE, ca de exemplu:
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS), 
cu politicile de eficiență energetică [în 
special punerea în aplicare a viitorului plan 
de acțiune în domeniul eficienței energetice 
(PEE)], cu impactul potențial al 
progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

Or. en

Amendamentul 139
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
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[în special punerea în aplicare a viitorului 
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice (PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

[în special punerea în aplicare a viitorului 
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice (PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente” și „regiuni inteligente”;

Or. en

Amendamentul 140
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a viitorului 
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice (PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
transparent și coerent cu obiectivele 
politicii energetice generale și cu foaia de 
parcurs UE 2050 și cu alte politici ale UE 
[ca de exemplu transporturile, construcțiile 
și Sistemul de comercializare a cotelor de 
emisie (ETS)], inclusiv cu politicile de 
eficiență energetică [în special punerea în 
aplicare a viitorului plan de acțiune în 
domeniul eficienței energetice (PEE)], 
precum și cu impactul potențial al 
progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

Or. en

Amendamentul 141
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 3 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a viitorului
plan de acțiune în domeniul eficienței 
energetice (PEE)], precum și cu impactul 
potențial al progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

3. subliniază că scenariul de referință 
folosit pentru evaluarea infrastructurii 
energetice pentru 2020 trebuie să fie 
coerent cu obiectivele politicii energetice 
generale și cu foaia de parcurs UE 2050 și 
cu alte politici ale UE [ca de exemplu 
transporturile, construcțiile și Sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie (ETS)], 
inclusiv cu politicile de eficiență energetică 
[în special punerea în aplicare a planului
de acțiune în domeniul eficienței energetice 
(PEE)], precum și cu impactul potențial al 
progreselor tehnologice și cu 
implementarea inițiativelor „orașe 
inteligente”;

Or. en

Amendamentul 142
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a pune în 
aplicare politicile și reglementările 
actuale astfel încât infrastructura 
energetică existentă să fie utilizată mai 
bine în beneficiul consumatorilor 
europeni; solicită Comisiei și ACER să 
monitorizeze mai strict punerea în 
aplicare a normelor la nivel național, cum 
ar fi cele legate de principiul „abordezi 
sau pierzi”;

Or. en
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Amendamentul 143
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. recomandă stabilirea unor obiective 
intermediare pentru 2030 și 2040, 
susținute de evaluări de impact pe termen 
mai lung, care trebuie să se bazeze pe 
ipoteze suplimentare, cum ar fi 
economiile de energie, obiectivele de 
reducere a CO2 și evoluțiile tehnologice;

Or. en

Amendamentul 144

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia să dezvolte în cadrul 
foii de parcurs pentru 2050 în domeniul 
energetic cel puțin un scenariu de trecere 
la o economie bazată în totalitate pe surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 145
Adam Gierek

Propunerea de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. pune accentul pe nevoia de a identifica, 4. pune accentul pe nevoia de a identifica, 
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în ordinea importanței, cazurile în care 
infrastructura poate fi redusă la minimum 
prin politici de eficiență energetică, 
cazurile în care infrastructura existentă 
poate fi actualizată sau modernizată și 
cazurile în care este nevoie de o nouă 
infrastructură care poate fi construită 
alături de infrastructura existentă;

în ordinea importanței și în funcție de 
criteriul de fiabilitate, cazurile în care 
infrastructura ar trebui să fie redusă la 
minimum prin politici de eficiență 
energetică, cazurile în care infrastructura 
existentă ar trebui să fie actualizată sau 
modernizată și cazurile în care este nevoie 
de o nouă infrastructură care ar trebui să 
fie construită indiferent de infrastructura 
existentă

Or. pl

Amendamentul 146
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. pune accentul pe nevoia de a identifica, 
în ordinea importanței, cazurile în care 
infrastructura poate fi redusă la minimum 
prin politici de eficiență energetică, 
cazurile în care infrastructura existentă 
poate fi actualizată sau modernizată și 
cazurile în care este nevoie de o nouă 
infrastructură care poate fi construită 
alături de infrastructura existentă;

4. pune accentul pe nevoia de a identifica, 
în ordinea importanței, cazurile în care
infrastructura națională și transfrontalieră
existentă poate fi actualizată sau 
modernizată și cazurile în care este nevoie 
de o nouă infrastructură care poate fi 
construită alături de infrastructura 
existentă;

Or. en

Amendamentul 147
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. pune accentul pe nevoia de a identifica, 
în ordinea importanței, cazurile în care 
infrastructura poate fi redusă la minimum 

4. pune accentul pe nevoia de a identifica, 
în ordinea importanței, cazurile în care 
infrastructura existentă poate fi actualizată 
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prin politici de eficiență energetică, 
cazurile în care infrastructura existentă 
poate fi actualizată sau modernizată și 
cazurile în care este nevoie de o nouă 
infrastructură care poate fi construită 
alături de infrastructura existentă;

sau modernizată și cazurile în care este 
nevoie de o nouă infrastructură care poate 
fi construită alături de infrastructura 
existentă;

Or. en

Amendamentul 148

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. pune accentul pe nevoia de a identifica, 
în ordinea importanței, cazurile în care 
infrastructura poate fi redusă la minimum 
prin politici de eficiență energetică, 
cazurile în care infrastructura existentă 
poate fi actualizată sau modernizată și 
cazurile în care este nevoie de o nouă 
infrastructură care poate fi construită 
alături de infrastructura existentă;

4. pune accentul pe nevoia de a identifica, 
în ordinea importanței, cazurile în care 
infrastructura poate fi evitată sau redusă la 
minimum prin politici de eficiență 
energetică, cazurile în care infrastructura 
existentă poate fi actualizată sau 
modernizată și cazurile în care este nevoie 
de o nouă infrastructură care poate fi 
construită alături de infrastructura existentă 
în domeniul energiei electrice și a 
transportului;

Or. en

Amendamentul 149
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. pune accentul pe nevoia de a identifica, 
în ordinea importanței, cazurile în care 

4. pune accentul pe nevoia de a identifica, 
în ordinea importanței și a eficienței 
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infrastructura poate fi redusă la minimum 
prin politici de eficiență energetică, 
cazurile în care infrastructura existentă 
poate fi actualizată sau modernizată și 
cazurile în care este nevoie de o nouă 
infrastructură care poate fi construită 
alături de infrastructura existentă;

costurilor, cazurile în care infrastructura 
poate fi redusă la minimum prin politici de 
eficiență energetică, cazurile în care 
infrastructura existentă poate fi actualizată 
sau modernizată și cazurile în care este 
nevoie de o nouă infrastructură care poate 
fi construită alături de infrastructura 
existentă;

Or. de

Amendamentul 150
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia să evalueze 
posibilitatea de a include în prioritățile de 
infrastructură energetică proiecte care ar 
spori siguranța și securitatea 
infrastructurilor energetice majore 
existente în Europa (conducte de gaz și de 
petrol, rețele de energie electrică, centrale 
nucleare, terminale GNL etc.) împotriva 
catastrofelor naturale sau produse de om;

Or. en

Amendamentul 151
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că reducerea consumului de 
energie și de emisii poluante și creșterea 
eficienței energetice se poate realiza prin 
implementarea unor programe pentru 
creșterea eficienței energetice în sectorul 
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clădirilor și în sectorul transporturilor;

Or. ro

Amendamentul 152
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază importanța identificării 
potențialelor lacune viitoare legate de 
cererea și oferta de energie, precum și a 
potențialelor deficiențe viitoare în 
producție și infrastructura de transport;

Or. en

Amendamentul 153
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită introducerea unui impozit 
european pe carbon pentru acele emisii 
europene care nu sunt acoperite de ETS, 
pentru a reduce emisiile și a redirecționa 
sarcinile fiscale dinspre forța de muncă 
către poluare;

Or. en

Amendamentul 154
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. consideră că modernizarea și 
eficientizarea rețelelor urbane de 
termoficare și răcire trebuie să fie o 
prioritate pentru UE și că aceasta trebuie 
să fie reflectată și susținută în mod 
corespunzător atât la revizuirea 
actualului cadru financiar cât și în cadrul
viitoarei perspective financiare;

Or. ro

Amendamentul 155
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază importanța armonizării 
organizării piețelor din UE și a dezvoltării 
unor sisteme de infrastructuri europene 
comune pentru a asigura gestionarea 
interconexiunilor interne europene și a 
interconexiunilor cu țări terțe;

Or. en

Amendamentul 156
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că dezvoltarea unei 
infrastructuri de energie electrică între UE 
și țările terțe poate crea un risc de emisii de 

5. consideră că dezvoltarea unei 
infrastructuri de energie electrică între UE 
și țările terțe poate crea un risc de import 



PE460.899v01-00 74/102 AM\861071RO.doc

RO

carbon sau o creștere a acestui risc în 
situațiile în care acesta există deja; invită 
Comisia să prezinte, ori de câte ori este 
necesar, măsuri care să abordeze această 
problemă ca un mecanism de incluziune a 
emisiilor de dioxid de carbon sau să 
solicite respectarea Directivei 2009/28/CE 
a UE;

privind stabilitatea rețelelor; prin urmare,
invită operatorii de rețele, autoritățile de 
reglementare, inclusiv ACER, și Comisia 
să creeze, în colaborare cu operatorii de 
rețele și cu autoritățile din țările terțe,
condițiile de stabilitate a rețelelor 
necesare includerii țărilor vecine pe piața 
internă de energie a UE, țări care sunt 
necesare pentru atingerea obiectivelor de 
dezvoltare a energiilor regenerabile;

Or. de

Amendamentul 157
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că dezvoltarea unei 
infrastructuri de energie electrică între UE 
și țările terțe poate crea un risc de emisii 
de carbon sau o creștere a acestui risc în 
situațiile în care acesta există deja. invită 
Comisia să prezinte, ori de câte ori este 
necesar, măsuri care să abordeze această 
problemă ca un mecanism de incluziune a 
emisiilor de dioxid de carbon sau să 
solicite respectarea Directivei 2009/28/CE 
a UE;

5. consideră că o compatibilitate a unei 
infrastructuri de energie electrică UE cu 
infrastructurile țărilor terțe poate însemna 
o creștere a siguranței energetice a țărilor 
membre;

Or. pl

Amendamentul 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că dezvoltarea unei 5. consideră că dezvoltarea unei 
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infrastructuri de energie electrică între UE 
și țările terțe poate crea un risc de emisii de 
carbon sau o creștere a acestui risc în 
situațiile în care acesta există deja; invită 
Comisia să prezinte, ori de câte ori este 
necesar, măsuri care să abordeze această 
problemă ca un mecanism de incluziune a 
emisiilor de dioxid de carbon sau să 
solicite respectarea Directivei 2009/28/CE 
a UE;

infrastructuri de energie electrică între UE 
și țările terțe poate crea un risc de emisii de 
carbon sau o creștere a acestui risc în 
situațiile în care acesta există deja; invită 
Comisia să evalueze această posibilitate și 
să prezinte, dacă este necesar, măsuri prin 
care UE ar putea să abordeze această 
problemă în mod eficient;

Or. en

Amendamentul 159
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că dezvoltarea unei 
infrastructuri de energie electrică între UE 
și țările terțe poate crea un risc de emisii de 
carbon sau o creștere a acestui risc în 
situațiile în care acesta există deja; invită 
Comisia să prezinte, ori de câte ori este 
necesar, măsuri care să abordeze această 
problemă ca un mecanism de incluziune a 
emisiilor de dioxid de carbon sau să 
solicite respectarea Directivei 2009/28/CE 
a UE;

5. consideră că dezvoltarea unei 
infrastructuri de energie electrică între UE 
și țările terțe poate crea un risc de emisii de 
carbon sau o creștere a acestui risc în 
situațiile în care acesta există deja; invită 
Comisia să prezinte, ori de câte ori este 
necesar, măsuri care să abordeze această 
problemă ca un mecanism de incluziune a 
emisiilor de dioxid de carbon sau să 
solicite respectarea Directivei 2009/28/CE 
a UE în scopul de a promova 
infrastructurile de energie electrică 
destinate exclusiv importurilor de energie 
regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 160
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 5 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că dezvoltarea unei 
infrastructuri de energie electrică între UE 
și țările terțe poate crea un risc de emisii de 
carbon sau o creștere a acestui risc în 
situațiile în care acesta există deja; invită 
Comisia să prezinte, ori de câte ori este 
necesar, măsuri care să abordeze această 
problemă ca un mecanism de incluziune a 
emisiilor de dioxid de carbon sau să 
solicite respectarea Directivei 2009/28/CE 
a UE;

5. consideră că dezvoltarea unei 
infrastructuri de energie electrică între UE 
și țările terțe și, în anumite cazuri, 
infrastructura existentă în domeniul 
energiei electrice, pot crea un risc de 
emisii de carbon sau o creștere a acestui 
risc în situațiile în care acesta există deja; 
invită Comisia să prezinte, ori de câte ori 
este necesar, măsuri care să abordeze 
această problemă ca un mecanism de 
incluziune a emisiilor de dioxid de carbon 
sau să solicite respectarea Directivei 
2009/28/CE a UE;

Or. en

Amendamentul 161
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază necesitatea dezvoltării unei 
infrastructuri de rețele electrice 
inteligente care să fie capabilă să preia 
energia produsă la nivel local și regional 
din surse regenerabile și care poate 
asigura astfel, infrastructura necesară
pentru utilizarea vehiculelor electrice;

Or. ro

Amendamentul 162
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 6 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accent pe sistemele interne de 
transmitere care contribuie în mod 
semnificativ la integrarea piețelor 
energetice și să se pună capăt insulelor 
energetice și blocajelor de pe traseu;

6. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accent pe sistemele interne de 
transmitere și pe stabilirea de 
interconexiuni transfrontaliere veritabile
care contribuie în mod semnificativ la 
integrarea piețelor energetice și să se pună 
capăt insulelor energetice și blocajelor de 
pe traseu; subliniază, în acest sens, 
importanța de a garanta pe întreg 
teritoriul UE, chiar și în regiunile 
îndepărtate, un serviciu adecvat la prețuri 
echitabile;

Or. fr

Amendamentul 163
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accent pe sistemele interne de 
transmitere care contribuie în mod 
semnificativ la integrarea piețelor 
energetice și să se pună capăt insulelor 
energetice și blocajelor de pe traseu;

6. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accent pe sistemele interne de 
transmitere care contribuie în mod 
semnificativ la integrarea piețelor 
energetice și să se pună capăt insulelor 
energetice și blocajelor de pe traseu; 
consideră că în zona euro trebuie creată 
infrastructură care să permită asigurarea 
accesului tehnic la cel puțin două surse de 
aprovizionare diferite, asigurând așadar 
posibilitatea de a transporta gaze în 
direcții diferite;

Or. lt
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Amendamentul 164
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accent pe sistemele interne de 
transmitere care contribuie în mod 
semnificativ la integrarea piețelor 
energetice și să se pună capăt insulelor 
energetice și blocajelor de pe traseu;

6. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accent pe sistemele interne de 
transmitere care contribuie în mod 
semnificativ la integrarea piețelor 
energetice și la atenuarea blocajelor 
interne care afectează sistemul energetic 
european în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 165
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accent pe sistemele interne de 
transmitere care contribuie în mod 
semnificativ la integrarea piețelor 
energetice și să se pună capăt insulelor 
energetice și blocajelor de pe traseu;

6. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accent pe sistemele interne de 
transmitere care contribuie în mod 
semnificativ la integrarea piețelor 
energetice și la pătrunderea generației 
regenerabile și a sistemului de securitate
și să se pună capăt insulelor energetice și 
blocajelor de pe traseu;

Or. en

Amendamentul 166
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 6 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accent pe sistemele interne de 
transmitere care contribuie în mod 
semnificativ la integrarea piețelor 
energetice și să se pună capăt insulelor 
energetice și blocajelor de pe traseu;

6. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accent pe investiții în sistemele 
interne de transmitere care sunt esențiale 
pentru integrarea piețelor energetice și să 
se pună capăt insulelor energetice și 
blocajelor de pe traseu;

Or. en

Amendamentul 167
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accent pe sistemele interne de 
transmitere care contribuie în mod 
semnificativ la integrarea piețelor
energetice și să se pună capăt insulelor 
energetice și blocajelor de pe traseu;

6. subliniază că ar trebui să se pună accent 
pe sistemele interne de transmitere care 
contribuie în mod semnificativ la 
integrarea piețelor energetice și să se pună 
capăt insulelor energetice și blocajelor de 
pe traseu;

Or. en

Amendamentul 168
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accent pe sistemele interne de 
transmitere care contribuie în mod 
semnificativ la integrarea piețelor 
energetice și să se pună capăt insulelor 
energetice și blocajelor de pe traseu;

6. subliniază că ar trebui să se pună accent 
pe sistemele interne de transmitere care 
contribuie în mod semnificativ la 
integrarea piețelor energetice și să se pună 
capăt insulelor energetice și blocajelor de 
pe traseu;
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Or. en

Amendamentul 169
Silvia-Adriana Țicău

Propunerea de rezoluție
Punctul 6 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază necesitatea dezvoltării în 
Europa de Sud-Est de capacități 
suplimentare de conectare și 
interconectare pentru generare în scopul 
creșterii fluxurilor energetice dintre țările 
din sud-estul Europei și cele din Europa 
Centrală;

Or. ro

Amendamentul 170
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește importanța de a adapta 
infrastructurile noastre la specificitățile 
transportului noilor tipuri de energie și 
necesitatea de a înlocui capacitățile 
noastre înainte ca acestea să devină 
învechite;

Or. fr

Amendamentul 171
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază necesitatea unei noi 
infrastructuri care va pune capăt 
insulelor de energie și dependenței de un 
singur furnizor și va îmbunătăți 
securitatea aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 172
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază faptul că diferențele 
istorice în dezvoltarea rețelei de gaze 
naturale și energie reprezintă principalul 
obstacol în punerea în aplicare a 
mecanismelor anticriză ale Uniunii,
prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 
994/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind măsurile de garantare 
a securității aprovizionării cu gaze 
naturale, precum și în aplicarea 
principiilor pieței interne a energiei în 
Europa Centrală;

Or. en

Amendamentul 173
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei și statelor membre să 
stabilească măsuri care să garanteze că 
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TSO-urile sunt stimulate în mod adecvat 
pentru a examina posibilele 
interconexiuni din punct de vedere 
regional sau european și că planurile lor 
de investiții se bazează pe efectele 
socioeconomice ale interconexiunilor 
energetice, mai degrabă decât pe 
economia pură a proiectului, evitând 
astfel investițiile insuficiente în 
capacitățile de transport;

Or. en

Amendamentul 174
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Daniel Caspary, Werner Langen, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei să prezinte până la 
sfârșitul lui 2011 propuneri de soluții 
pentru conflictele de obiective – descrise 
de coordonatorul european Georg 
Wilhelm Adamowitsch în cel de-al treilea 
raport anual al său – dintre infrastructura 
nouă a cărei construcție este absolut 
necesară și prevederile rigide privind 
protecția mediului;

Or. de

Amendamentul 175
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. semnalează oportunitățile pe care 
relațiile de cooperare dintre regiunile 
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Europei le oferă pentru dezvoltarea și 
consolidarea proiectelor de infrastructură 
transfrontaliere, în special în materie de 
energie regenerabilă, și cere în mod 
explicit implicarea acestor instrumente 
(Euregio, EGTS);

Or. nl

Amendamentul 176
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută decizia Comisiei de a introduce 
„simulări de criză” pentru centralele 
nucleare din Europa; consideră că sunt 
esențiale viitoarele inițiative legislative 
care să instituie un cadru comunitar 
pentru securitatea nucleară în scopul de a 
îmbunătăți în mod continuu standardele 
de siguranță în Europa;

Or. en

Amendamentul 177
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunerea de rezoluție
Punctul 7 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. inițiativele regionale ar trebui să fie 
dezvoltate, întrucât acestea reflectă cel 
mai fidel condițiile specifice de 
funcționare a sistemului energetic într-o 
regiune (de ex.: structura surselor de 
generare din regiune, energia eoliană, 
constrângerile impuse de rețea, 
disponibilitatea surselor de energie); 
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Or. pl

Amendamentul 178
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că, deși Planul decenal de
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să 
stabilească prioritățile care trebuie 
dezvoltate în vederea realizării obiectivelor 
UE în materie de energie și mediu;

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică și de gaze naturale, ar 
trebui totodată să stabilească prioritățile 
care trebuie dezvoltate în vederea realizării 
obiectivelor UE în materie de energie și 
mediu; în această privință, capacitatea de 
interconectare ar trebui să fie luată în 
considerare la același nivel cu obiectivele 
20/20/20 și, ca atare, TYNDP ar trebui să 
fie înțeles ca un instrument de 
monitorizare a conformității cu obiectivul 
de interconectare de 10 %;

Or. en

Amendamentul 179
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să 
stabilească prioritățile care trebuie 
dezvoltate în vederea realizării obiectivele 

8. consideră că Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică și de gaze naturale, care 
ar trebui să constituie baza de selecție a 
proiectelor de infrastructură europeană;
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UE în materie de energie și mediu;

Or. de

Amendamentul 180
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să 
stabilească prioritățile care trebuie 
dezvoltate în vederea realizării obiectivelor 
UE în materie de energie și mediu;

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, fără a interveni în 
funcționarea pieței interne, ar trebui 
totodată să stabilească prioritățile care 
trebuie dezvoltate în vederea realizării 
obiectivelor UE în materie de energie și 
mediu;

Or. en

Amendamentul 181
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să 
stabilească prioritățile care trebuie 
dezvoltate în vederea realizării obiectivele 
UE în materie de energie și mediu;

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să 
stabilească prioritățile care trebuie să fie
dezvoltate, astfel încât să se poată realiza 
obiectivele UE în materie de mediu și 
sociale;

Or. pl
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Amendamentul 182
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să 
stabilească prioritățile care trebuie 
dezvoltate în vederea realizării obiectivelor 
UE în materie de energie și mediu;

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică și de gaze naturale, ar 
trebui totodată să contribuie la stabilirea 
priorităților care trebuie dezvoltate în 
vederea realizării obiectivelor UE în 
materie de energie și mediu;

Or. en

Amendamentul 183
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să 
stabilească prioritățile care trebuie 
dezvoltate în vederea realizării 
obiectivelor UE în materie de energie și 
mediu;

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să ia în 
considerare și să lucreze pentru 
obiectivele UE în materie de energie și 
mediu;

Or. en

Amendamentul 184
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 8 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să 
stabilească prioritățile care trebuie 
dezvoltate în vederea realizării obiectivele 
UE în materie de energie și mediu;

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) trebuie să 
identifice proiecte pertinente privind 
infrastructura de energie electrică și de gaz, 
ar trebui totodată să stabilească prioritățile 
care trebuie dezvoltate în vederea realizării 
obiectivele UE în materie de energie și 
mediu;

Or. fr

Amendamentul 185
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să 
stabilească prioritățile care trebuie 
dezvoltate în vederea realizării obiectivelor 
UE în materie de energie și mediu;

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică și de gaze naturale, ar 
trebui totodată să stabilească prioritățile 
care trebuie dezvoltate în vederea realizării 
obiectivelor UE în materie de energie și 
mediu;

Or. en

Amendamentul 186
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
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proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să 
stabilească prioritățile care trebuie 
dezvoltate în vederea realizării obiectivelor 
UE în materie de energie și mediu;

proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică și de gaze naturale, ar 
trebui totodată să stabilească prioritățile 
care trebuie dezvoltate în vederea realizării 
obiectivelor UE în materie de energie și 
mediu;

Or. en

Amendamentul 187
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să 
stabilească prioritățile care trebuie 
dezvoltate în vederea realizării obiectivelor 
UE în materie de energie și mediu;

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică și de gaze naturale, ar 
trebui totodată să stabilească prioritățile 
care trebuie dezvoltate în vederea realizării 
obiectivelor UE în materie de energie și 
mediu;

Or. en

Amendamentul 188
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică, ar trebui totodată să 
stabilească prioritățile care trebuie 
dezvoltate în vederea realizării obiectivelor 
UE în materie de energie și mediu;

8. consideră că, deși Planul decenal de 
dezvoltare a rețelei (TYNDP) identifică 
proiecte pertinente privind infrastructura de 
energie electrică și de gaze naturale, ar 
trebui totodată să stabilească prioritățile 
care trebuie dezvoltate în vederea realizării 
obiectivelor UE în materie de energie și 
mediu;
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Or. en

Amendamentul 189
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței
și a participării publice în determinarea
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori 
și ONG-uri;

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a planificării unei 
infrastructuri de energie electrică și de gaz, 
să prezinte o asemenea propunere, care să 
îmbunătățească transparența și 
participarea publică în determinarea 
priorităților sectorului energetic;

Or. pl

Amendamentul 190
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori 
și ONG-uri;

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor;
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Or. de

Amendamentul 191
Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri; de asemenea, îndeamnă statele 
membre să își extindă infrastructura de 
aprovizionare cu gaze naturale în cadrul 
cooperării regionale în conformitate cu 
anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 
994/2010;

Or. en

Amendamentul 192
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
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să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri; consideră că publicarea unor 
date tehnice legate de planificare este 
elementul-cheie pentru asigurarea acestei 
participări;

Or. en

Amendamentul 193
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic și cel al 
gazelor naturale, experți independenți, 
organizații de consumatori și ONG-uri;

Or. de

Amendamentul 194
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
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a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic și 
industrial, experți independenți, organizații 
de consumatori și ONG-uri;

Or. en

Amendamentul 195
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul gazelor naturale și
sectorul energetic, experți independenți, 
organizații de consumatori și ONG-uri;

Or. en

Amendamentul 196
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere
concretă de îmbunătățire a transparenței și 

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică, de gaz și de petrol să prezinte o 
propunere concretă de îmbunătățire a 
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a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și
ONG-uri;

transparenței și a participării publice în 
determinarea priorităților UE în cadrul unui 
proces mai larg de participare a actorilor 
printre care să se numere sectorul 
energetic, experți independenți, organizații 
de consumatori și ONG-uri;

Or. en

Amendamentul 197
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

Or. en

Amendamentul 198
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
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a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

Or. fr

Amendamentul 199
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

Or. en

Amendamentul 200
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei 
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
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a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul industrial, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

Or. en

Amendamentul 201
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarelor
proiecte de infrastructură de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

Or. en

Amendamentul 202
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarei
planificări a infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 

9. invită Comisia, în vederea asigurării 
unei mai bune guvernări a viitoarelor 
priorități ale infrastructurii de energie 
electrică și de gaz, să prezinte o propunere 
concretă de îmbunătățire a transparenței și 
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a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

a participării publice în determinarea 
priorităților UE în cadrul unui proces mai 
larg de participare a actorilor printre care 
să se numere sectorul energetic, experți 
independenți, organizații de consumatori și 
ONG-uri;

Or. en

Amendamentul 203
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că societățile străine sau 
filialele acestora, care nu au o structură 
de management transparentă și asupra 
cărora guvernele străine exercită o 
influență nejustificată, trebuie să acorde 
atenție dreptului de proprietate asupra 
infrastructurii energetice a UE; invită 
Comisia să prezinte propuneri pentru a 
pune în aplicare măsuri adecvate de 
protecție juridică și instituțională în acest 
sens, în special în ceea ce privește accesul 
la finanțarea publică a UE;

Or. en

Amendamentul 204
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 

10. consideră că TYNDP contribuie la un 
program continuu de dezvoltare a 
infrastructurii europene de transportare a 
electricității și a gazelor naturale în cadrul 
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perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 
pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

unei perspective de planificare europeană 
pe termen lung și cu monitorizarea 
Agenției pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei 
(ACER) și Comisie; subliniază că această 
abordare ascendentă trebuie să fie 
completată cu o perspectivă descendentă 
bine structurată, cu o dimensiune 
europeană;

Or. en

Amendamentul 205
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că TYNDP ar trebui să
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 
pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a gazelor naturale și a
electricității în cadrul unei perspective de 
planificare europeană pe termen lung, cu
monitorizarea Agenției pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei 
(ACER) și cu respectarea normelor 
relevante ale celui de-al treilea pachet 
privind piața internă;

Or. de

Amendamentul 206
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că TYNDP ar trebui să 10. consideră că TYNDP ar trebui să 
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reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 
pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung cu respectarea normelor 
relevante ale celui de-al treilea pachet 
privind piața internă și cu monitorizarea 
Agenției pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei 
(ACER) și Comisie;

Or. de

Amendamentul 207
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 
pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

10. consideră că TYNDP, precum și 
Planurile Regionale de Investiții ar trebui
să reprezinte baza unui program continuu 
de dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 
pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

Or. pl

Amendamentul 208
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
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transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 
pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

transportare a electricității și a gazelor 
naturale în cadrul unei perspective de 
planificare europeană pe termen lung și cu 
monitorizarea Agenției pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei 
(ACER) și Comisie;

Or. en

Amendamentul 209
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 
pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității și a gazelor 
naturale în cadrul unei perspective de 
planificare europeană pe termen lung și cu 
monitorizarea Agenției pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei 
(ACER) și Comisie;

Or. en

Amendamentul 210
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității și a gazelor 
naturale în cadrul unei perspective de 
planificare europeană pe termen lung și cu 
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pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

monitorizarea Agenției pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei 
(ACER) și Comisie;

Or. en

Amendamentul 211
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 
pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității și a gazelor 
naturale în cadrul unei perspective de 
planificare europeană pe termen lung și cu 
monitorizarea Agenției pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei 
(ACER) și Comisie;

Or. en

Amendamentul 212
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 
pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității și a gazelor 
naturale în cadrul unei perspective de 
planificare europeană pe termen lung și cu 
monitorizarea Agenției pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei 
(ACER) și Comisie;
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Or. en

Amendamentul 213
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 
pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității și a gazului în 
cadrul unei perspective de planificare 
europeană pe termen lung și cu 
monitorizarea Agenției pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei 
(ACER) și Comisie;

Or. fr

Amendamentul 214
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 
pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a gazelor naturale și a 
electricității în cadrul unei perspective de 
planificare europeană pe termen lung și cu 
monitorizarea Agenției pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei 
(ACER) și Comisie;

Or. en
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Amendamentul 215
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza unui program continuu de 
dezvoltare a infrastructurii europene de 
transportare a electricității în cadrul unei 
perspective de planificare europeană pe 
termen lung și cu monitorizarea Agenției 
pentru cooperare a reglementatorilor în 
domeniul energiei (ACER) și Comisie;

10. consideră că TYNDP ar trebui să 
reprezinte baza-cheie a unui program 
continuu de dezvoltare a infrastructurii 
europene de transportare a electricității în 
cadrul unei perspective de planificare 
europeană pe termen lung și cu 
monitorizarea Agenției pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei 
(ACER) și Comisie;

Or. en

Amendamentul 216
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că ACER, precum și 
autoritățile naționale de reglementare 
(ANR) ar trebui, înainte de a aproba 
investițiile în infrastructură, să 
stabilească orientări concrete pentru a 
verifica în cazul fiecărui proiect dacă 
cerințele în materie de infrastructură ar 
putea fi realizate într-un mod mai eficient 
din punct de vedere al costurilor prin 
măsuri de eficiență energetică legate de 
cerere;

Or. en


