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Amendamentul 217
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea
Nordului ca fiind un element esențial a
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a
Parlamentului European până în 2014;

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului, interconexiunilor din Europa de 
Sud-Vest și conexiunilor din Europa 
Centrală de Est și Europa de Sud-Est, ca 
fiind un element esențial al unei viitoare 
macro-rețele europene; solicită Comisiei 
consultarea tuturor actorilor implicați în 
vederea accelerării identificării 
autostrăzilor electricității și prezentarea 
unei imagini de ansamblu Parlamentului 
European până în 2014; subliniază 
importanța interconexiunii cu Europa 
Centrală și de Est pentru integrarea 
energiei regenerabile din această regiune 
într-o viitoare macro-rețea integral 
europeană;

Or. en

Amendamentul 218
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile, precum 
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esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a
Parlamentului European până în 2014;

și a noilor utilizări de energie electrică, în 
special vehiculele electrice sau cele 
hibride reîncărcabile, este esențială pentru 
realizarea cu succes a obiectivelor generale 
privind energia și salută prioritatea 
acordată rețelei Marea Nordului ca fiind un 
element esențial al unei viitoare macro-
rețele europene; remarcă importanța 
construirii unei rețele offshore integrate 
bazate pe platforme în zona Mării 
Nordului pentru optimizarea 
conectivității, a rezistenței sistemului și a 
flexibilității operaționale și pentru 
reducerea costurilor; solicită Comisiei 
consultarea tuturor actorilor implicați în 
vederea accelerării identificării 
autostrăzilor electricității și prezentarea 
unei imagini de ansamblu Parlamentului 
European până în 2014;

Or. en

Amendamentul 219
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a 
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a 
Parlamentului European până în 2014;

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile, precum 
și includere noilor utilizări ale energiei 
electrice, în special în cazul vehiculelor 
electrice sau hibride, este esențială pentru 
realizarea cu succes a obiectivelor generale 
privind energia și salută prioritatea 
acordată rețelei Marea Nordului în vederea 
atingerii acestui obiectiv; solicită Comisiei 
consultarea tuturor actorilor implicați în 
vederea accelerării identificării 
autostrăzilor electricității și de a prezenta o 
imagine de ansamblu a Parlamentului 
European până în 2014, bazată pe o 
analiză socio-economică a costurilor și a 
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beneficiilor în cazul acestor 
infrastructuri;

Or. fr

Amendamentul 220
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a 
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a 
Parlamentului European până în 2014;

11. subliniază că încurajarea infrastructurii 
pentru o integrare rațională a energiei 
eoliene regenerabile din zona Mării 
Nordului și Mării Baltice, precum și la 
sud de aceasta, este esențială pentru 
realizarea cu succes a obiectivelor generale 
privind energia; solicită Comisiei 
consultarea tuturor actorilor implicați în 
vederea accelerării identificării 
autostrăzilor electricității și de a prezenta o 
imagine de ansamblu a Parlamentului 
European până în 2014;

Or. pl

Amendamentul 221
Alejo Vidal-Quadras, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri de transmisie și distribuție
pentru o integrare eficientă și inteligentă a 
energiei regenerabile, precum și a noilor 
utilizări de energie electrică, în special 
vehiculele electrice sau cele hibride 
reîncărcabile, este esențială pentru 
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unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a
Parlamentului European până în 2014;

realizarea cu succes a obiectivelor generale 
privind energia și salută prioritatea 
acordată rețelei Marea Nordului ca fiind un 
element esențial al unei viitoare macro-
rețele europene; solicită Comisiei 
consultarea tuturor actorilor implicați în 
vederea accelerării identificării 
autostrăzilor electricității și prezentarea 
unei imagini de ansamblu Parlamentului
European până în 2014;

Or. en

Amendamentul 222
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a
Parlamentului European până în 2014;

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile, precum 
și a noilor utilizări de energie electrică, în 
special vehiculele electrice sau cele 
hibride reîncărcabile, este esențială pentru 
realizarea cu succes a obiectivelor generale 
privind energia și salută prioritatea 
acordată rețelei Marea Nordului ca fiind un 
element esențial al unei viitoare macro-
rețele europene; solicită Comisiei 
consultarea tuturor actorilor implicați în 
vederea accelerării identificării 
autostrăzilor electricității și prezentarea 
unei imagini de ansamblu Parlamentului 
European până în 2013;

Or. en
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Amendamentul 223
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a
Parlamentului European până în 2014;

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului, coridorului de Sud-Vest și altor 
proiecte-pilot care urmează să fie 
susținute de Comisie astfel cum s-a 
stabilit în cadrul Forumului de la 
Florența ca fiind elemente esențiale ale
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și 
prezentarea unei imagini de ansamblu 
Parlamentului European până în 2014;

Or. en

Amendamentul 224
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial al
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
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identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a
Parlamentului European până în 2014;

identificării autostrăzilor electricității și 
prezentarea unei imagini de ansamblu 
Parlamentului European până în 2014, fără 
a exclude niciun teritoriu geografic 
european mai vast din cadrul și 
planificarea respective;

Or. en

Amendamentul 225
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a 
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a 
Parlamentului European până în 2014;

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a 
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a 
Parlamentului European până în 2014, care 
integrează mai bine specificitățile 
referitoare la transportul de energie 
regenerabilă, de exemplu energia solară 
sau eoliană;

Or. fr

Amendamentul 226
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 11 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a 
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a
Parlamentului European până în 2014;

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și 
prezentarea unei imagini de ansamblu 
Parlamentului European până în 2014;

Or. en

Amendamentul 227
Niki Tzavela, Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a
Parlamentului European până în 2014;

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului și inelului energetic 
mediteraneean ca fiind elemente esențiale 
ale unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și 
prezentarea unei imagini de ansamblu 
Parlamentului European până în 2014;

Or. en
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Amendamentul 228
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a 
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a 
Parlamentului European până în 2014;

11. subliniază că încurajarea construirii de 
infrastructuri pentru o integrare eficientă și 
inteligentă a energiei regenerabile este 
esențială pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor generale privind energia și 
salută prioritatea acordată rețelei Marea 
Nordului ca fiind un element esențial a 
unei viitoare macro-rețele europene; 
solicită Comisiei consultarea tuturor 
actorilor implicați în vederea accelerării 
identificării autostrăzilor electricității și de 
a prezenta o imagine de ansamblu a 
Parlamentului European înainte de
sfârșitul anului 2012;

Or. nl

Amendamentul 229
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că dezvoltarea 
infrastructurilor de încălzire și răcire (și 
anume termoficarea) și postechiparea 
sistemelor de încălzire pe bază de 
combustibil fosil pentru o infrastructură 
bazată pe energie regenerabilă ar 
contribui în mod semnificativ la 
abordarea obiectivelor privind 
aprovizionarea cu energie a Uniunii 
Europene și reducerea gazelor cu efect de 
seră, în special în zonele urbane; prin 
urmare, solicită Comisiei prezentarea 
unei strategii ambițioase pentru sectorul 
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de încălzire și răcire;

Or. en

Amendamentul 230
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază faptul că, din moment ce 
integrarea energiei regenerabile ar putea 
crea dezechilibre la nivel local, este 
necesar să se găsească noi mijloace 
eficiente și durabile pentru a utiliza și a 
menține rețelele electrice. În acest sens, 
subliniază rolul esențial al rețelelor 
inteligente și al distribuției flexibile 
pentru îmbunătățirea raportului costuri-
beneficii în cazul energiei regenerabile de 
nouă generare și de micro-generare;

Or. fr

Amendamentul 231
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că, întrucât integrarea 
energiei regenerabile ar putea da naștere 
la dezechilibre pe plan local, trebuie să 
găsim noi modalități eficiente și suple de 
utilizare și întreținere a rețelelor electrice; 
în acest sens, subliniază rolul esențial al 
rețelelor inteligente și al distribuției suple 
în ceea ce privește îmbunătățirea 
raportului cost-eficiciență al producției de 
energie regenerabilă și al microgenerării;
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Or. en

Amendamentul 232
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia să avanseze în direcția 
creării condițiilor pentru stabilirea unei 
legături între potențialele offshore la nivel 
european; consideră că integrarea 
potențialelor offshore ale Mării Nordului, 
Mării Baltice și Mării Negre este esențială 
pentru dezvoltarea pieții interne 
energetice europene;

Or. en

Amendamentul 233
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază necesitatea unei coerențe 
în ceea ce privește politica transversală 
referitor la infrastructurile energetice și 
relația acestora cu cadrul de planificare 
spațială în domeniul maritim care ar 
putea servi, de asemenea, la încorporarea 
proiectelor mari de parcuri eoliene 
offshore în cadrul unei strategii generale;

Or. en
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Amendamentul 234
Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază provocările în materie de 
operabilitate a sistemului din perspectiva 
integrării producției de energie 
regenerabilă; subliniază necesitatea 
gestionării moderne, eficiente și 
inteligente a rețelelor prin rețele 
inteligente, operațiuni de distribuție suplă 
și contorizare inteligentă;

Or. en

Amendamentul 235
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. cu toate acestea, reamintește 
Comisiei că fiecare stat membru ar trebui, 
de asemenea, susținut pentru a deveni 
producător și consumator de energie 
sustenabilă din motive economice și de 
siguranță;

Or. en

Amendamentul 236
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. încurajează Comisia să intensifice 
acțiunile la „Platforma privind 
autostrăzile electricității”, susținută 
recent în cadrul Forumului de la 
Florența;

Or. en

Amendamentul 237
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 11b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. consideră că Uniunea trebuie 
totodată să acorde atenție modernizării 
rețelei UE și să susțină statele membre în 
îndeplinirea acestei sarcini, în special în 
Europa Centrală și de Est unde rețeaua 
prezintă cele mai mari deficiențe; 
subliniază, în acest context, inutilitatea 
realizării de proiecte mari privind energia 
regenerabilă dacă rețelele la care se 
dorește conectarea sunt prea vechi pentru 
a suporta energia nouă;

Or. en

Amendamentul 238
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
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și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

și reducerii dependenței energetice; în 
acest sens, salută prioritatea acordată 
deschiderii rapide a Coridorului de sud, 
punând astfel bazele dezvoltării 
progresive a unei noi rute de import către 
UE; subliniază nevoia unei aplicări 
corecte a cerințelor de flexibilitate în ceea 
ce privește infrastructurile de gaze astfel 
cum este prevăzut în Regulamentul 
nr. 994/2010, în special în vederea 
garantării fluxurilor inverse și subliniază,
de asemenea, că infrastructurile de gaz ar 
trebui să fie dezvoltate, luându-se în 
considerare contribuția terminalelor 
LNG/CNG;

Or. en

Amendamentul 239
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; în 
acest sens, salută prioritatea acordată 
deschiderii rapide a Coridorului de sud, 
punând astfel bazele dezvoltării 
progresive a unei noi rute de import către
UE; subliniază nevoia unei aplicări 
corecte a cerințelor de flexibilitate în ceea 
ce privește infrastructurile de gaze astfel 
cum este prevăzut în Regulamentul 
nr. 994/2010, în special în vederea 
garantării fluxurilor inverse și subliniază de 
asemenea că infrastructurile de gaz ar 
trebui să fie dezvoltate, luându-se în 
considerare contribuția terminalelor 
LNG/CNG;

Or. en
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Amendamentul 240
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării,
în mai buna funcționare a pieței 
energetice interne și astfel în reducerea
dependenței energetice; subliniază nevoia 
de cerințe mai suple în ceea ce privește 
infrastructurile de gaze, în special în 
vederea garantării fluxurilor inverse și a 
interconexiunilor, și subliniază de 
asemenea că infrastructurile de gaz ar 
trebui să fie dezvoltate, luându-se în 
considerare contribuția terminalelor 
LNG/CNG, precum și a capacităților de 
stocare;

Or. en

Amendamentul 241
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării,
în mai buna funcționare a pieței 
energetice interne și astfel în reducerea
dependenței energetice; subliniază nevoia 
de cerințe mai suple în ceea ce privește 
infrastructurile de gaze, în special în 
vederea garantării fluxurilor inverse și a 
interconexiunilor, și subliniază de 
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contribuția terminalelor LNG/CNG; asemenea că infrastructurile de gaz ar 
trebui să fie dezvoltate, luându-se în 
considerare contribuția terminalelor 
LNG/CNG, precum și a capacităților de 
stocare;

Or. en

Amendamentul 242
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG; salută 
prioritatea acordată creării unei axe nord-
sud a gazelor în Europa Centrală;

Or. en

Amendamentul 243
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
și a rutelor de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
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subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG și a 
capacităților de stocare subterană în 
facilitarea funcționării centrelor de 
comercializare și ca puncte de plecare în 
diversificarea surselor;

Or. en

Amendamentul 244
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG, din 
cauza gradului ridicat de flexibilitate în
opțiunile lor de aprovizionare;

Or. nl

Amendamentul 245
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 12 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice, 
respectând în același timp nevoia de 
reducere drastică a emisiilor din sectorul 
energetic până în 2050; subliniază nevoia 
de cerințe mai suple în ceea ce privește 
infrastructurile de gaze, în special în 
vederea garantării fluxurilor inverse și 
subliniază de asemenea că infrastructurile 
de gaz ar trebui să fie dezvoltate, luându-se 
în considerare contribuția terminalelor 
LNG/CNG;

Or. en

Amendamentul 246
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice, 
respectând în același timp nevoia de 
reducere drastică a emisiilor din sectorul 
energetic până în 2050; subliniază nevoia 
de cerințe mai suple în ceea ce privește 
infrastructurile de gaze, în special în 
vederea garantării fluxurilor inverse și 
subliniază de asemenea că infrastructurile 
de gaz ar trebui să fie dezvoltate, luându-se 
în considerare contribuția terminalelor 
LNG/CNG;

Or. en
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Amendamentul 247
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice, de 
exemplu, prin producția de gaz ecologic; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

Or. en

Amendamentul 248
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze,
astfel cum se prevede în Directiva 
994/2010, în special în vederea garantării 
fluxurilor inverse și subliniază de 
asemenea că infrastructurile de gaz ar 
trebui să fie dezvoltate, luându-se în 
considerare contribuția terminalelor 
LNG/CNG;
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Or. de

Amendamentul 249
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG și a 
navelor de transport LNG/CNG;

Or. en

Amendamentul 250
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG și 
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depozitarea gazului natural;

Or. fr

Amendamentul 251
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării și a securității aprovizionării 
și reducerii dependenței energetice; 
subliniază nevoia de cerințe mai suple în 
ceea ce privește infrastructurile de gaze, în 
special în vederea garantării fluxurilor 
inverse și subliniază de asemenea că 
infrastructurile de gaz ar trebui să fie 
dezvoltate, luându-se în considerare 
contribuția terminalelor LNG/CNG;

12. recunoaște importanța infrastructurilor 
de gaz eficiente în consolidarea 
diversificării mixului energetic și a 
securității aprovizionării și reducerii 
dependenței energetice; subliniază nevoia 
de cerințe mai suple în ceea ce privește 
infrastructurile de gaze, în special în 
vederea garantării fluxurilor inverse și 
subliniază de asemenea că infrastructurile 
de gaz ar trebui să fie dezvoltate, luându-se 
în considerare contribuția terminalelor 
LNG/CNG;

Or. fr

Amendamentul 252
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. salută declarația Comisiei conform 
căreia gazele naturale vor juca un rol 
important drept combustibil de rezervă; 
subliniază totuși necesitatea ca și alte 
surse de energie și facilități de stocare a 
energiei electrice să preia acest rol pentru 
a asigura securitatea aprovizionării; 
subliniază faptul că mixul energetic extins 
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va constitui în continuare baza unei 
aprovizionări cu energie sigure și ieftine;

Or. de

Amendamentul 253
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. observă că, spre deosebire de toate 
celelalte investiții în infrastructură pe 
care UE are în plan să le stimuleze, 
capacitățile de stocare și interconexiunile 
de gaze prevăzute în Regulamentul din 
2009 privind securitatea aprovizionării cu 
gaze naturale reprezintă infrastructură 
obligatorie; solicită Comisiei evaluarea 
necesității de finanțare din partea UE a 
îmbunătățirilor aduse infrastructurii 
conform regulamentului din 2009;

Or. en

Amendamentul 254
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. acordă sprijin pentru ca investițiile 
LNG concrete, să fie precedate de studii 
de impact, care să ia în considerare 
efectul probabil al acestor investiții 
asupra prețurilor gazului, deoarece aceste 
aspecte nu a fost încă clarificate pe 
termen lung - având în vedere, de 
exemplu, cheltuielile de construcție și 
întreține reconstrucție și întreținere, 
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beneficiile schimbării pozițiilor de 
negociere;

Or. hu

Amendamentul 255
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că Regiunea Mării 
Negre (RMN) prezintă o importantă 
geostrategică, in special pentru 
securitatea energetică si pentru 
diversificarea surselor si rutelor de 
aprovizionare cu energie ale UE, datorită 
proximității sale fată de Marea Caspică, 
Orientul Mijlociu si Asia Centrală;

Or. ro

Amendamentul 256
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că nicio regiune, inclusiv 
insulele, din cadrul statelor membre ale 
UE nu ar trebui să rămână izolată de 
rețelele europene de gaze și energie 
electrică după 2015 sau ca securitatea 
energetică a acesteia să fie compromisă 
de lipsa conexiunilor adecvate;

Or. en
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Amendamentul 257
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază necesitatea de promovare 
a Coridorului sudic ca modalitate de 
consolidare a securității aprovizionării 
UE; consideră că proiectele precum 
conducta Nabucco reprezintă proiecte 
prioritare esențiale pentru UE;

Or. en

Amendamentul 258
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. recunoaște importanța geostrategică 
a regiunii Mării Negre în ceea ce privește 
securitatea energetică a UE, în special, 
din perspectiva diversificării surselor de 
energie, conectând Europa și zona Mării 
Caspice, Orientul Mijlociu și Asia 
Centrală; subliniază necesitatea 
consolidării cooperării energetice 
multilaterale în regiunea Mării Negre și a 
dezvoltării infrastructurii energetice a 
acesteia;

Or. en
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Amendamentul 259
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. consideră esențială dezvoltarea 
porturilor UE la Marea Neagră, inclusiv a 
terminalelor pentru petrol si gaz si a 
aranjamentelor privind transportul 
intermodal, în scopul îmbunătățirii 
transportului hidrocarburilor in regiune;

Or. ro

Amendamentul 260
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. subliniază valoarea adăugată 
europeană si importanta coridorului sudic 
al gazelor pentru îmbunătățirea 
siguranței aprovizionării cu energie a UE; 
solicită Comisiei si statelor membre, 
precum si partenerilor acestora, să 
sprijine si să accelereze punerea in 
aplicare a proiectelor precum gazoductul 
Nabucco, ce reprezintă o prioritate-cheie 
pentru UE, alături de alte proiecte mai 
mici, cum ar fi gazoductul transadriatic 
(TAP), Conducta Petrolieră Pan-
Europeană (PEOP), interconexiunea 
Turcia-Grecia-Italia (ITGI) sau 
interconexiunea Azerbaidjan-Georgia-
România (AGRI);

Or. ro
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Amendamentul 261
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Comisia nu a acordat 
încă atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 
durata de viață și impactul asupra 
mediului; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare completă a acestei probleme;

13. solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare completă a potențialului și a 
riscurilor utilizării surselor 
neconvenționale de gaze naturale în UE, 
ținând seama de diversele metode de 
transport și de evoluția tehnologică 
continuă; 

Or. de

Amendamentul 262
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 
durata de viață și impactul asupra 
mediului; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare completă a acestei probleme;

13. consideră că dezvoltarea 
infrastructurii pentru sursele 
neconvenționale de gaz ar putea contribui 
la scăderea dependenței Europei față de 
sursele externe de gaz; cu toate acestea, 
consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară acestei probleme în ceea 
ce privește aspectele juridice, evaluarea 
pentru toată durata de viață și impactul 
asupra mediului; solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare completă a acestei 
probleme; încurajează acele state membre 
ale căror rezerve de gaz de șist sunt în 
curs de dezvoltare să colaboreze mai 
îndeaproape în ceea ce privește aspectele 
care țin de această problemă, inclusiv 
standardele privind turnarea și 
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cimentarea puțurilor;

Or. en

Amendamentul 263
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 
durata de viață și impactul asupra 
mediului; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare completă a acestei probleme;

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz, că, în ceea ce 
privește rezervele disponibile, aspectele 
juridice, evaluarea pentru toată durata de 
viață, impactul asupra mediului și
viabilitatea economică ar trebui să se
efectueze o evaluare completă; solicită 
Comisiei să intensifice acțiunile în acest 
sens și să includă rezultatele evaluării în 
orice strategie viitoare pe termen lung a 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 264

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Comisia nu a acordat 
încă atenția necesară dezvoltării de
infrastructuri pentru sursele
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 

13. consideră că înainte de a întreprinde 
orice acțiune, Comisia ar trebui să 
efectueze o evaluare completă a surselor
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 
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durata de viață și impactul asupra 
mediului; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare completă a acestei probleme;

durata de viață și impactul asupra 
mediului;

Or. en

Amendamentul 265
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 
durata de viață și impactul asupra 
mediului; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare completă a acestei probleme;

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 
durata de viață și impactul asupra 
mediului; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare completă a acestei probleme în 
baza principiului transparenței și a 
egalității de tratament a resurselor 
energetice primare, indiferent de 
tehnologia utilizată la extracția acestora;

Or. en

Amendamentul 266
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 
durata de viață și impactul asupra 
mediului; solicită Comisiei să efectueze o 

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
evaluarea potențialului acestor resurse 
energetice, durata de viață și impactul 
asupra mediului; solicită Comisiei să 



PE462.547v01-00 30/103 AM\861992RO.doc

RO

evaluare completă a acestei probleme; efectueze o evaluare completă a acestei 
probleme, iar, în baza acestei evaluări, să 
abordeze posibilele aspecte juridice;

Or. en

Amendamentul 267
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Comisia nu a acordat 
încă atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 
durata de viață și impactul asupra 
mediului; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare completă a acestei probleme;

13. consideră că Comisia trebuie să 
supună unei evaluări complete
dezvoltarea de infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 
durata de viață și impactul asupra mediului,
înainte de a lua orice noi decizii sau de a 
întreprinde orice acțiune cu privire la
această problemă;

Or. en

Amendamentul 268
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 
durata de viață și impactul asupra 
mediului; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare completă a acestei probleme;

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, noile soluții 
tehnologice, evaluarea pentru toată durata 
de viață și impactul asupra mediului; 
solicită Comisiei să efectueze o evaluare 
completă a acestei probleme;
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Or. pl

Amendamentul 269
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 
durata de viață și impactul asupra 
mediului; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare completă a acestei probleme;

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale sustenabile de gaz în ceea 
ce privește aspectele juridice, evaluarea 
pentru toată durata de viață și impactul 
asupra mediului; solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare completă a acestei 
probleme;

Or. en

Amendamentul 270
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale de gaz în ceea ce privește 
aspectele juridice, evaluarea pentru toată 
durata de viață și impactul asupra 
mediului; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare completă a acestei probleme;

13. consideră că Comisia nu a acordat încă 
atenția necesară dezvoltării de 
infrastructuri pentru sursele 
neconvenționale sustenabile de gaz în ceea 
ce privește aspectele juridice, evaluarea 
pentru toată durata de viață și impactul 
asupra mediului; solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare completă a acestei 
probleme;

Or. en
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Amendamentul 271
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că, deși decarbonizarea 
economiei va conduce la diminuarea 
treptată a utilizării energiei fosile, petrolul 
va continua să rămână o parte importantă 
a aprovizionării cu energie a UE timp de 
mai mulți ani și, prin urmare, trebuie 
menținută o infrastructură europeană 
competitivă de rafinare și transport al 
petrolului în perioada de tranziție pentru 
a asigura aprovizionarea consumatorilor 
UE cu produse sigure și accesibile;

Or. en

Amendamentul 272
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13 a. subliniază necesitatea susținerii
cercetării în vederea evaluării
potențialului geologic al resurselor
existente și a posibilităților de extragere și
exploatare a gazului din surse alternative 
europene, fapt ce va stimula dezvoltarea
tehnologică în domeniul exploatării de
gaze naturale din surse alternative;

Or. pl
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Amendamentul 273
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Comisiei să lucreze la 
diversificarea și securizarea surselor de 
petrol și gaz; consideră că Comisia ar 
trebui, de asemenea, să evalueze 
posibilitatea unei axe nord-sud a 
petrolului și extinderea conductei de 
petrol Odessa-Brody;

Or. en

Amendamentul 274
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. remarcă importanța și utilitatea 
gazului de șist ca sursă neconvențională 
de gaz;

Or. en

Amendamentul 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13 b. consideră că producția pe termen 
lung de gaze naturale din surse
neconvenționale poate contribui la
reducerea gradului de dependență al 
statelor membre de importurile de gaze
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din afara UE;

Or. pl

Amendamentul 276
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită Comisiei evaluarea 
necesității unui nou Regulament privind 
securitatea aprovizionării cu petrol în 
baza modelului Regulamentului privind 
securitatea aprovizionării cu gaze 
naturale;

Or. en

Amendamentul 277
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța planificărilor 
integrate referitoare la infrastructurile de 
energie pentru sursele de energie agricole 
și rurale la scară redusă, cu scopul de a 
încuraja producția descentralizată de 
energie și dezvoltarea rurală;

14. subliniază importanța planificărilor 
integrate referitoare la infrastructurile de 
energie pentru sursele de energie agricole 
și rurale la scară redusă, cu scopul de a 
încuraja producția descentralizată de 
energie și dezvoltarea rurală și evidențiază 
importanța accesului prioritar la rețeaua 
de energie regenerabilă, astfel cum s-a 
subliniat în Directiva 2009/28/CE a UE;

Or. en
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Amendamentul 278
Fiona Hall, Yannick Jadot, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța planificărilor 
integrate referitoare la infrastructurile de 
energie pentru sursele de energie agricole 
și rurale la scară redusă, cu scopul de a 
încuraja producția descentralizată de 
energie și dezvoltarea rurală;

14. subliniază importanța planificărilor 
integrate referitoare la infrastructurile de 
energie pentru sursele de energie agricole 
și rurale la scară redusă, cu scopul de a 
încuraja producția descentralizată de 
energie și dezvoltarea rurală și evidențiază 
importanța accesului prioritar la rețeaua 
de energie regenerabilă, astfel cum s-a 
subliniat în Directiva 2009/28/CE a UE;

Or. en

Amendamentul 279
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța planificărilor 
integrate referitoare la infrastructurile de 
energie pentru sursele de energie agricole 
și rurale la scară redusă, cu scopul de a 
încuraja producția descentralizată de 
energie și dezvoltarea rurală;

14. subliniază importanța planificărilor 
integrate referitoare la infrastructurile de 
energie pentru sursele de energie agricole 
și rurale la scară redusă, cu scopul de a 
permite producția descentralizată de 
energie și participarea pe piață;

Or. en

Amendamentul 280
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 14 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța planificărilor 
integrate referitoare la infrastructurile de 
energie pentru sursele de energie agricole 
și rurale la scară redusă, cu scopul de a 
încuraja producția descentralizată de 
energie și dezvoltarea rurală;

14. subliniază importanța la nivel național
a planificărilor integrate referitoare la 
infrastructurile de energie pentru sursele de 
energie agricole și rurale la scară redusă, 
cu scopul de a încuraja producția 
descentralizată de energie și dezvoltarea 
rurală;

Or. en

Amendamentul 281
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivelul de distribuție și rolul pe care 
prosumatorii sau operatorii din sistemul de 
distribuție (OSD) îl au pe durata integrării 
produselor de energie descentralizată în 
sistem;

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivelul de distribuție și rolul pe care 
prosumatorii sau operatorii din sistemul de 
distribuție (OSD) îl au pe durata integrării 
produselor de energie descentralizată și a 
măsurilor de eficientizare orientate spre 
cerere în sistem; subliniază că 
neacordarea unei priorități sporite 
gestionării cererii ar submina în mod 
semnificativ integrarea surselor de 
energie descentralizate și îndeplinirea 
obiectivelor politicii energetice generale;

Or. en

Amendamentul 282
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 15 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivelul de distribuție și rolul pe care 
prosumatorii sau operatorii din sistemul de 
distribuție (OSD) îl au pe durata integrării 
produselor de energie descentralizată în 
sistem;

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivelul de distribuție și rolul pe care 
prosumatorii sau operatorii din sistemul de 
distribuție (OSD) îl au pe durata integrării 
produselor de energie descentralizată și a 
măsurilor de eficientizare orientate spre 
cerere în sistem; subliniază că acordarea 
unei priorități sporite măsurilor orientate 
spre cerere ar contribui în mod 
semnificativ la consolidarea integrării 
surselor de energie descentralizate și a 
îndeplinirii obiectivelor politicii energetice 
generale;

Or. en

Amendamentul 283
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivelul de distribuție și rolul pe care 
prosumatorii sau operatorii din sistemul de 
distribuție (OSD) îl au pe durata integrării 
produselor de energie descentralizată în 
sistem;

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivel național. Aceasta include sistemul
de distribuție și rolul pe care prosumatorii 
sau operatorii din sistemul de distribuție 
(OSD) îl au pe durata integrării produselor 
de energie descentralizată în sistem; 
Aceasta include, de asemenea, proiectele 
naționale de infrastructură care au efecte 
pozitive dincolo de granițele naționale în 
ceea ce privește aprovizionarea sau 
interconectarea pieței interne a energiei;

Or. fr
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Amendamentul 284
Vladko Todorov Panayotov

Propunerea de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivelul de distribuție și rolul pe care 
prosumatorii sau operatorii din sistemul de 
distribuție (OSD) îl au pe durata integrării 
produselor de energie descentralizată în 
sistem;

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivel național; aceasta include rețeaua de 
distribuție și rolul pe care prosumatorii sau 
operatorii din sistemul de distribuție (OSD) 
îl au pe durata integrării produselor de 
energie descentralizată în sistem; totodată, 
aceasta include proiectele naționale de 
infrastructură cu impact pozitiv dincolo 
de granițele naționale, în materie de 
aprovizionare sau interconexiune a pieții 
interne energetice;

Or. en

Amendamentul 285
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivelul de distribuție și rolul pe care 
prosumatorii sau operatorii din sistemul de 
distribuție (OSD) îl au pe durata integrării 
produselor de energie descentralizată în 
sistem;

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivelul de distribuție și rolul important pe 
care prosumatorii sau operatorii din 
sistemul de distribuție (OSD) îl au pe 
durata integrării produselor de energie 
descentralizată în sistem; subliniază
potențialul producerii energiei
descentralizate și îndeamnă Comisia să ia 
în considerare acest fapt și să stimuleze și 
să faciliteze și dezvoltarea în continuare a 
acesteia;

Or. nl
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Amendamentul 286
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivelul de distribuție și rolul pe care 
prosumatorii sau operatorii din sistemul de 
distribuție (OSD) îl au pe durata integrării 
produselor de energie descentralizată în 
sistem;

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivelul de distribuție și rolul pe care 
prosumatorii sau operatorii din sistemul de 
distribuție (OSD) îl au pe durata integrării 
produselor de energie descentralizată în 
sistem; subliniază că neacordarea unei 
priorități sporite gestionării cererii ar 
submina în mod semnificativ integrarea 
surselor de energie descentralizate și 
îndeplinirea obiectivelor politicii 
energetice generale;

Or. en

Amendamentul 287
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța infrastructurii la 
nivelul de distribuție și rolul pe care 
prosumatorii sau operatorii din sistemul de 
distribuție (OSD) îl au pe durata integrării 
produselor de energie descentralizată în 
sistem;

15. subliniază importanța la nivel național 
a infrastructurii la nivelul de distribuție și 
rolul pe care prosumatorii sau operatorii 
din sistemul de distribuție (OSD) îl au pe 
durata integrării produselor de energie 
descentralizată în sistem;

Or. en

Amendamentul 288
Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. sugerează că elementul esențial în 
modificarea comportamentului 
consumatorului constă într-o combinație 
de tarifare flexibilă și impuls de 
reglementare ca sistem de recompensare 
pentru încurajarea unei eficiențe sporite;

Or. en

Amendamentul 289
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că noile stimulente 
precum tarifarea dinamică sau sistemele 
de recompensare ar contribui la 
modificarea comportamentului 
consumatorilor într-unul de adevărați 
prosumatori;

Or. en

Amendamentul 290
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că noile stimulente 
precum tarifarea dinamică sau sistemul 
de recompensare ar contribui la 
modificarea comportamentului 
utilizatorului într-unul de adevărat 
prosumator;
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Or. en

Amendamentul 291
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că noile stimulente 
precum tarifarea dinamică sau sistemul 
de recompensare ar contribui la 
modificarea comportamentului 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 292
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată și alte tehnologii);

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete și soluții
de promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, baterii 
eficiente pentru alimentarea 
autoturismelor, stații de pompare și 
depozitare de mare putere și alte 
tehnologii inovatoare);

Or. pl

Amendamentul 293
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 16 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată și alte tehnologii);

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată și alte tehnologii) și 
solicită un cadru de reglementare privind 
stocarea energiei care să maximizeze 
integrarea și utilizarea energiei 
regenerabile, evitând, în același timp, 
reducerile;

Or. en

Amendamentul 294
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată și alte tehnologii);

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia prin pompare și turbinare/cu 
acumulare, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată, bateriile și alte 
tehnologii);

Or. en

Amendamentul 295
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 16 



AM\861992RO.doc 43/103 PE462.547v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată și alte tehnologii);

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, stocarea 
descentralizată de biogaz, hidroenergia, 
tehnologiile solare de temperatură ridicată 
și alte tehnologii);

Or. en

Amendamentul 296
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată și alte tehnologii);

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată, aerul comprimat și 
alte tehnologii);

Or. de

Amendamentul 297
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
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promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată și alte tehnologii);

promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată, vehiculele electrice și 
alte tehnologii);

Or. fr

Amendamentul 298
Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată și alte tehnologii);

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată, vehiculul electric și 
alte tehnologii);

Or. en

Amendamentul 299
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată și alte tehnologii);

16. invită insistent Comisia să prezinte 
până în 2012 inițiative concrete de 
promovare a dezvoltării capacităților de 
stocare a energiei (inclusiv facilitățile de 
gaz cu uz multiplu și de hidrogen, 
hidroenergia, tehnologiile solare de 
temperatură ridicată, vehiculele electrice și 
alte tehnologii);
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Or. en

Amendamentul 300
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei să ia în considerare
măsuri adecvate, astfel încât la stocarea 
energiei să se aibă în vedere toți agenții
economici implicați și, în condiții de
egalitate, să se poată adăuga valoare la
îndeplinirea obiectivelor politicii
energetice;

Or. es

Amendamentul 301
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că introducerea rețelelor 
inteligente ar trebui să reprezinte una 
dintre prioritățile infrastructurilor 
energetice întrucât acestea vor contribui 
la reducerea dependenței energetice prin 
creșterea eficienței energetice, reducerea 
prețurilor de vârf și dezvoltarea 
flexibilității sistemului electric;

Or. en
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Amendamentul 302
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că proiectele de 
infrastructură de captare și transportare a 
CO2 dezvoltate până acum de Comisie ar 
trebui să continue; invită Comisia să 
elaboreze un raport de evaluare la mijlocul 
perioadei privind progresele înregistrate de 
proiectele finanțate de UE în acest 
domeniu;

17. invită Comisia să elaboreze un raport 
de evaluare la mijlocul perioadei privind 
progresele înregistrate de proiectele 
dezvoltate de Comisie și finanțate de UE
cu privire la captarea CO2 și a
infrastructurii de transport;

Or. nl

Amendamentul 303
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că proiectele de 
infrastructură de captare și transportare a 
CO2 dezvoltate până acum de Comisie ar 
trebui să continue; invită Comisia să 
elaboreze un raport de evaluare la mijlocul 
perioadei privind progresele înregistrate 
de proiectele finanțate de UE în acest 
domeniu;

;

17. consideră că proiectele anterioare de 
cercetare ale Comisiei cu privire la
captarea de CO2 și de transport la siturile 
de stocare ar trebui să fie dezvoltate în 
continuare, cu toate acestea, îndeamnă
Comisia să elaboreze de urgență un raport
de evaluare a rezultatelor experimentale
înregistrate prin folosirea tehnologiei
CSC pentru centralele pe bază de cărbune
finanțate de UE;

Or. pl

Amendamentul 304

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că proiectele de 
infrastructură de captare și transportare a 
CO2 dezvoltate până acum de Comisie ar 
trebui să continue; invită Comisia să 
elaboreze un raport de evaluare la mijlocul 
perioadei privind progresele înregistrate de 
proiectele finanțate de UE în acest 
domeniu;

17. subliniază că, până în prezent, nu s-a 
demonstrat validitatea tehnică și 
economică a metodei de captare și stocare
a CO2 în ceea ce privește reducerea 
gazelor cu efect de seră; invită Comisia să 
elaboreze un raport de evaluare la mijlocul 
perioadei privind progresele înregistrate de 
proiectele finanțate de UE în acest 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 305
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că dezvoltarea 
infrastructurilor de încălzire și răcire (și 
anume termoficarea) și modernizarea 
sistemelor de încălzire pe bază de 
combustibil fosil ar contribui în mod 
semnificativ la abordarea obiectivelor 
privind aprovizionarea cu energie a 
Uniunii Europene și reducerea CO2 în 
special în zonele urbane; prin urmare, 
solicită Comisiei prezentarea unei 
strategii ambițioase pentru îmbunătățirea 
și dezvoltarea infrastructurii locale de 
încălzire și răcire;

Or. en
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Amendamentul 306
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită insistent Comisia de a evalua în 
mod critic și de a revizui, în cazurile în 
care este necesar, sumele necesare pentru 
investiții având în vedere comunicarea 
privind prioritățile infrastructurilor 
energetice și îi solicită să raporteze 
Parlamentului referitor la investițiile care 
vor fi probabil necesare;

18. consideră că prin comunicare se 
acordă o atenție disproporționată în 
raport cu investițiile pe scară largă în
dezvoltarea de infrastructuri noi în 
detrimentul celor existente și subliniază 
de asemenea, faptul că trebuie evitată 
situația ca aceste proiecte să facă 
imposibilă, la nivelul țărilor membre și a 
regiunilor, dezvoltarea capacităților 
realizate anterior; prin urmare, invită 
insistent Comisia de a evalua în mod critic 
și de a revizui, în cazurile în care este 
necesar, sumele necesare pentru investiții 
având în vedere comunicarea privind 
prioritățile infrastructurilor energetice și îi 
solicită să raporteze Parlamentului referitor 
la investițiile care vor fi probabil necesare;

Or. hu

Amendamentul 307
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită insistent Comisia de a evalua în 
mod critic și de a revizui, în cazurile în 
care este necesar, sumele necesare pentru 
investiții având în vedere comunicarea 
privind prioritățile infrastructurilor 
energetice și îi solicită să raporteze 
Parlamentului referitor la investițiile care 
vor fi probabil necesare;

18. invită insistent Comisia să evalueze în 
mod critic și să revizuiască, în cazurile în 
care este necesar, sumele necesare pentru 
investiții având în vedere comunicarea 
privind prioritățile infrastructurilor 
energetice, în special în ceea ce privește 
diminuarea cererii prin măsuri energetice 
eficiente, și îi solicită să raporteze 
Parlamentului referitor la investițiile care 
vor fi probabil necesare;
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Or. en

Amendamentul 308
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită insistent Comisia de a evalua în 
mod critic și de a revizui, în cazurile în 
care este necesar, sumele necesare pentru 
investiții având în vedere comunicarea 
privind prioritățile infrastructurilor 
energetice și îi solicită să raporteze 
Parlamentului referitor la investițiile care 
vor fi probabil necesare;

18. invită insistent Comisia să evalueze în 
mod critic și să revizuiască, în cazurile în 
care este necesar, sumele necesare pentru 
investițiile privind coridoarele prioritare
având în vedere comunicarea privind 
prioritățile infrastructurilor energetice și îi 
solicită să raporteze Parlamentului referitor 
la investițiile și valoarea finanțării viitoare 
din partea UE care vor fi probabil 
necesare;

Or. en

Amendamentul 309
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită insistent Comisia de a evalua în 
mod critic și de a revizui, în cazurile în 
care este necesar, sumele necesare pentru 
investiții având în vedere comunicarea 
privind prioritățile infrastructurilor 
energetice și îi solicită să raporteze 
Parlamentului referitor la investițiile care 
vor fi probabil necesare;

18. invită insistent Comisia, după 
consultarea operatorilor de rețea și a altor 
participanți de pe piață, de a evalua în 
mod critic și de a revizui, în cazurile în 
care este necesar, sumele necesare pentru 
investiții având în vedere comunicarea 
privind prioritățile infrastructurilor 
energetice și îi solicită să raporteze 
Parlamentului referitor la investițiile care 
vor fi probabil necesare;

Or. de
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Amendamentul 310
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 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită insistent Comisia de a evalua în 
mod critic și de a revizui, în cazurile în 
care este necesar, sumele necesare pentru 
investiții având în vedere comunicarea 
privind prioritățile infrastructurilor 
energetice și îi solicită să raporteze 
Parlamentului referitor la investițiile care 
vor fi probabil necesare;

18. invită insistent Comisia, în legătură cu 
participanții de pe piață, de a evalua în 
mod critic și de a revizui sumele necesare 
pentru investiții având în vedere 
comunicarea privind prioritățile 
infrastructurilor energetice și îi solicită să 
raporteze Parlamentului referitor la 
investițiile care vor fi probabil necesare;

Or. de

Amendamentul 311
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită insistent Comisia de a evalua în 
mod critic și de a revizui, în cazurile în 
care este necesar, sumele necesare pentru 
investiții având în vedere comunicarea 
privind prioritățile infrastructurilor 
energetice și îi solicită să raporteze 
Parlamentului referitor la investițiile care 
vor fi probabil necesare;

18. invită insistent Comisia să evalueze în 
mod critic și să revizuiască, în colaborare 
cu toți actorii implicați de pe piață, în 
cazurile în care este necesar, sumele 
necesare pentru investiții având în vedere 
comunicarea privind prioritățile 
infrastructurilor energetice și îi solicită să 
raporteze Parlamentului referitor la 
investițiile care vor fi probabil necesare;

Or. en
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Amendamentul 312
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că operatorilor de sisteme 
de transport (OST) ar trebui să li se 
solicite punerea liniilor de transmisie la 
dispoziția integrală a pieții, prevenind 
astfel rezervarea capacității de transmisie 
echilibrării transfrontaliere etc.; acest 
aspect trebuie reglementat de către 
ERGEG prin legislație obligatorie pe baza 
liniilor directoare actuale de bună 
practică;

Or. en

Amendamentul 313
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. susține cooperarea consolidată între 
statele membre în vederea înființării 
autorităților de reglementare regionale 
pentru mai multe state membre; salută 
inițiativele similare în vederea creării de 
OST unici regionali;

Or. en

Amendamentul 314
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia Europeană și statele 
membre să lanseze o campanie UE 
privind necesitatea modernizării la nivel 
european a infrastructurilor energetice în 
vederea conformării cu obiectivele 
energetice și climatice ale UE;

Or. en

Amendamentul 315
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. invită Comisia și ACER să își 
exercite atribuțiile de creare a unei piețe 
europene comune intraday până în 2014, 
întrucât aceasta ar permite schimbul liber 
de energie pe toate liniile de transmisie 
între țări și/sau diferite zone tarifare;

Or. en

Amendamentul 316
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că infrastructurile energetice 
ar trebui să fie orientate mai mult către 
utilizatorul final, cu un accent mai mare pe 
interacțiunea dintre capacitățile sistemului 
de distribuție și consum; indică beneficiile 
unui nou sistem de energie electrică care 
integrează tehnologiile și serviciile 

19. consideră că infrastructurile energetice 
ar trebui să fie orientate mai mult către 
utilizatorul final, cu un accent mai mare pe 
interacțiunea dintre capacitățile sistemului 
de distribuție și consum; indică beneficiile 
unui nou sistem de energie electrică care 
integrează tehnologiile și serviciile 
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moderne ca de exemplu contoare 
inteligente, rețele inteligente, servicii de 
gestiune a sarcinii și a cererii de energie, 
care să funcționeze pe baza unor ICT 
interoperabile;

moderne ca de exemplu contoare 
inteligente, rețele inteligente, servicii de 
gestiune a sarcinii și a cererii de energie, 
care să funcționeze pe baza unor ICT 
interoperabile; subliniază că introducerea 
acestor dispozitive trebuie să fie întâi de 
toate în beneficiul clientului, fapt care 
necesită acordarea unei atenții speciale în 
ceea ce privește conștientizarea, formare, 
asigurarea eficienței costuri-beneficii și 
promovarea dezvoltării de tehnologii ușor 
accesibile utilizatorului;

Or. en

Amendamentul 317
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Fiona Hall, Bendt Bendtsen, Gunnar 
Hökmark, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că infrastructurile energetice 
ar trebui să fie orientate mai mult către 
utilizatorul final, cu un accent mai mare pe 
interacțiunea dintre capacitățile sistemului 
de distribuție și consum; indică beneficiile 
unui nou sistem de energie electrică care 
integrează tehnologiile și serviciile 
moderne ca de exemplu contoare 
inteligente, rețele inteligente, servicii de 
gestiune a sarcinii și a cererii de energie, 
care să funcționeze pe baza unor ICT 
interoperabile;

19. consideră că infrastructurile energetice 
ar trebui să fie orientate mai mult către 
utilizatorul final, cu un accent mai mare pe 
interacțiunea dintre capacitățile sistemului 
de distribuție și consum; în acest scop, 
subliniază necesitatea fluxurilor 
informaționale și energetice 
bidirecționale, în timp real; indică 
beneficiile unui nou sistem de energie 
electrică care integrează tehnologiile și 
serviciile moderne ca de exemplu contoare 
inteligente, rețele inteligente, servicii de 
gestiune a sarcinii și a cererii de energie, 
care să funcționeze pe baza unor ICT 
interoperabile;

Or. en
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Amendamentul 318
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că infrastructurile energetice 
ar trebui să fie orientate mai mult către 
utilizatorul final, cu un accent mai mare pe 
interacțiunea dintre capacitățile sistemului 
de distribuție și consum; indică beneficiile 
unui nou sistem de energie electrică care 
integrează tehnologiile și serviciile 
moderne ca de exemplu contoare 
inteligente, rețele inteligente, servicii de 
gestiune a sarcinii și a cererii de energie, 
care să funcționeze pe baza unor ICT 
interoperabile;

19. consideră că infrastructurile energetice 
ar trebui să fie orientate mai mult către 
utilizatorul final, cu un accent mai mare pe 
interacțiunea dintre producția și 
direcționarea energiei și capacitățile 
sistemului de distribuție a acesteia; indică 
beneficiile unui nou sistem fiabil de 
energie electrică care integrează 
tehnologiile, materialele și serviciile 
eficiente ca de exemplu contoare 
inteligente, rețele inteligente, servicii de 
gestiune a sarcinii și a cererii de energie, 
care să funcționeze pe baza unor ICT 
interoperabile;

Or. pl

Amendamentul 319
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că infrastructurile energetice 
ar trebui să fie orientate mai mult către 
utilizatorul final, cu un accent mai mare pe 
interacțiunea dintre capacitățile sistemului 
de distribuție și consum; indică beneficiile 
unui nou sistem de energie electrică care 
integrează tehnologiile și serviciile 
moderne ca de exemplu contoare 
inteligente, rețele inteligente, servicii de 
gestiune a sarcinii și a cererii de energie, 
care să funcționeze pe baza unor ICT 
interoperabile;

19. consideră că infrastructurile energetice 
ar trebui să fie orientate mai mult către 
utilizatorul final, cu un accent mai mare pe 
interacțiunea dintre capacitățile sistemului 
de distribuție și consum; indică beneficiile 
unui nou sistem de energie electrică și gaz
care integrează tehnologiile și serviciile 
moderne ca de exemplu contoare 
inteligente, rețele inteligente, servicii de 
gestiune a sarcinii și a cererii de energie, 
care să funcționeze pe baza unor ICT 
interoperabile;
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Or. en

Amendamentul 320
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că odată realizată, rețeaua 
inteligentă va permite o mai mare 
flexibilitate și participare la nivelul 
cererii; observă că, prin tarifarea 
dinamică și contractele de gestionare a 
cererii, consumatorii vor putea compensa 
parțial furnizarea intermitentă de energie 
regenerabilă și vor contribui la 
dezvoltarea unui lanț de valori în 
industria electrică mai flexibil și reactiv;

Or. en

Amendamentul 321
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază faptul că este esențial să 
se stimuleze dezvoltarea pieței de 
gestionare a cererii cu scopul de a se 
concentra asupra sectoarelor cu potențial 
ridicat, cum ar fi clădirile înalte și siturile 
industriale cu intensitate energetică 
redusă, pentru a reduce costurile și pentru 
a accelera punerea în aplicare de soluții 
inteligente;

Or. fr
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Amendamentul 322
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că în Programul-cadru 7 și 
8 pentru cercetare și dezvoltare se acordă 
prioritate tehnologiei de rețele inteligente
cu privire la infrastructura privată de 
încărcare pentru mașini electrice, cu 
scopul de a asigura o dezvoltare rapidă a 
unei rețele descentralizate de energie în 
ambele sensuri;

Or. nl

Amendamentul 323
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că introducerea rețelelor 
inteligente reprezintă o problemă urgentă; 
în lipsa acestora integrarea producției de 
energie regenerabilă distribuită, mașinile 
electrice și îmbunătățirea eficienței 
energetice, care sunt esențiale pentru 
îndeplinirea obiectivelor europene 20-20-
20, nu vor fi posibile;

Or. en

Amendamentul 324
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că este esențial ca 
dezvoltarea de piață a gestionării cererii 
să fie orientată către sectoarele cu 
potențial ridicat, precum clădirile de mari 
dimensiuni și șantierele industriale cu 
consum energetic scăzut pentru a diminua 
costurile și a accelera procesul de 
introducere a soluțiilor;

Or. en

Amendamentul 325
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că introducerea rețelelor 
inteligente ar trebui să reprezinte una 
dintre prioritățile infrastructurilor 
energetice întrucât acestea vor contribui 
la reducerea dependenței energetice prin 
creșterea eficienței energetice, reducerea 
prețurilor de vârf și dezvoltarea capacității 
și a flexibilității sistemului electric;

Or. en

Amendamentul 326
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. subliniază necesitatea ca gestionarea 
cererii să asigure dezvoltarea 
tehnologiilor de rețele inteligente și a 
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sistemelor de adaptare în funcție de 
cerere; subliniază, se asemenea, că 
beneficiile rețelelor inteligente vor fi pe 
deplin obținute doar în cazul în care toți 
actorii implicați vor fi pregătiți pentru 
introducerea acestora; prin urmare, 
subliniază nevoia de promovare a 
tehnologiilor ușor accesibile utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 327
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Robert Goebbels, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere 
care să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare 
inteligente în cazul tuturor clienților 
nerezidenți;

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri;

Or. de

Amendamentul 328
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
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competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente 
în cazul tuturor clienților nerezidenți;

competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente 
în cazul tuturor clienților nerezidenți; 
consideră că la instalarea de contoare
inteligente pentru clienții rezidenți,
utilitatea și beneficiile pentru 
consumatori finali trebuie să existe în 
mod primordial și clar, și că trebuie luate 
măsuri astfel încât și consumatorii finali
să beneficieze de acestea (afișaj pe 
contoare, campanii de sensibilizare,
sistem clar de facturare...);

Or. nl

Amendamentul 329
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită
Comisia să prezinte o nouă propunere 
care să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare
inteligente în cazul tuturor clienților 
nerezidenți;

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; încurajează 
Comisia să colaboreze îndeaproape cu 
statele membre și industria pentru a 
asigura introducerea contoarelor
inteligente astfel cum s-a stabilit în 
directivele privind gazul și electricitatea 
(2009/72/CE și 2009/73/CE), ținând 
seama de rezultatele analizei costuri-
beneficii în cazul clienților;

Or. en
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Amendamentul 330
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente 
în cazul tuturor clienților nerezidenți;

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei, prin 
utilizarea de tarife dinamice, creează 
condiții favorabile pentru reducerea 
cheltuielilor la energie ale consumatorilor 
finali și pentru creșterea eficienței 
energetice, oferind o oportunitate unică de 
a încuraja competitivitatea industriei 
europene, cu referire în special la IMM-uri 
permițându-le astfel să monitorizeze și să 
controleze într–un mod mai eficient 
consumul lor de energie; invită Comisia să 
prezinte o nouă propunere care să includă o 
cerință obligatorie de a introduce până în 
2014 contoare inteligente în cazul tuturor 
clienților nerezidenți;

Or. fr

Amendamentul 331
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere 
care să includă o cerință obligatorie de a
introduce până în 2014 contoare 
inteligente în cazul tuturor clienților 
nerezidenți;

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja inovarea,
crearea de locuri de muncă, precum și
competitivitatea industriei europene, cu
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
obligațiile prevăzute în cel de al treilea 
pachet energetic care a impus
introducerea până în 2014 a contoarelor 
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inteligente în cazul consumatorilor 
casnici;

Or. en

Amendamentul 332
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare 
inteligente în cazul tuturor clienților 
nerezidenți;

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja inovarea, 
crearea de locuri de muncă, precum și
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să permită introducerea de contoare 
inteligente în cazul tuturor clienților 
nerezidenți;

Or. fr

Amendamentul 333
Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente 
în cazul tuturor clienților nerezidenți;

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja inovarea și 
crearea de locuri de muncă, precum și
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente 
în cazul tuturor clienților nerezidenți;
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Or. en

Amendamentul 334
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente 
în cazul tuturor clienților nerezidenți;

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja inovarea, 
crearea de locuri de muncă, precum și
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente 
în cazul tuturor clienților nerezidenți;

Or. en

Amendamentul 335
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente 
în cazul tuturor clienților nerezidenți;

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja inovarea, 
crearea de locuri de muncă și 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente 
în cazul tuturor clienților nerezidenți;

Or. en
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Amendamentul 336
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente 
în cazul tuturor clienților nerezidenți;

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri, inovarea și 
ocuparea forței de muncă; invită Comisia 
să prezinte o nouă propunere care să 
includă o cerință obligatorie de a introduce 
până în 2014 contoare inteligente în cazul 
tuturor clienților nerezidenți;

Or. en

Amendamentul 337
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente 
în cazul tuturor clienților nerezidenți;

20. consideră că rețelele inteligente și 
soluțiile de gestionare a energiei oferă o 
oportunitate unică de a încuraja 
competitivitatea industriei europene, cu 
referire în special la IMM-uri; invită 
Comisia să prezinte o nouă propunere care 
să includă o cerință obligatorie de a 
introduce până în 2014 contoare inteligente 
în cazul tuturor clienților nerezidenți și 
care să excludă temporar 
microîntreprinderile;

Or. en
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Amendamentul 338
Françoise Grossetête

Propunerea de rezoluție
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră că inovările tehnologice în 
domeniul rețelelor inteligente vor fi, prin 
efectul lor de domino și prin motivația 
pentru cercetare, o sursă de creștere și un 
stimulent pentru crearea de sute de mii de 
locuri de muncă;

Or. fr

Amendamentul 339
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. observă nevoia de creare a unui 
cadru de reglementare stabil în vederea 
promovării investițiilor de mari 
dimensiuni necesare la nivel european 
pentru introducerea rețelelor inteligente;

Or. en

Amendamentul 340
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că, în vederea facilitării 
noilor surse de producție la scară mică, 
rețelele ar trebui adaptate noilor 
operatori, precum consumatorii casnici și 
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IMM-urile;

Or. en

Amendamentul 341
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 20b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. subliniază nevoia de pregătire și 
adaptare a rețelei pentru producția de 
energie, precum electricitatea și biogazul 
din agricultură și surse forestiere, ca 
urmare a unei PAC reformate;

Or. en

Amendamentul 342
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 20c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. consideră că ar trebui acordată 
atenție noilor soluții tehnologice pentru 
utilizarea energiei termice reziduale din 
industrie, și anume gazul ars, căldura 
reziduală, etc.;

Or. en

Amendamentul 343
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 21 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012;

21. subliniază că interoperabilitatea și 
standardizarea rețelelor inteligente 
reprezintă o prioritate; invită insistent 
statele membre ca, în legătură cu 
organismele de standardizare și industria, 
să intensifice acțiunile referitoare la 
standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012; subliniază că tehnologiile ar 
trebui să se bazeze pe standarde 
internaționale deschise pentru a asigura 
rentabilitatea acestora, fapt care va 
consolida interoperabilitatea sistemelor, și 
pentru a oferi consumatorilor variante în 
materie de soluții;

Or. en

Amendamentul 344
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012;

21. subliniază că interoperabilitatea și 
standardizarea rețelelor inteligente 
reprezintă o prioritate; invită insistent 
statele membre ca, în legătură cu 
organismele de standardizare și industria, 
să intensifice acțiunile referitoare la 
standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012; subliniază că tehnologiile ar 
trebui să se bazeze pe standarde 
internaționale deschise pentru a asigura 
rentabilitatea acestora, fapt care va 
consolida interoperabilitatea sistemelor, și 
pentru a oferi consumatorilor variante în 
materie de soluții;
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Or. en

Amendamentul 345
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Gunnar 
Hökmark, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării 
acestora până în 2012;

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice și interoperabilitatea
pentru vehiculele electrice, infrastructura 
de încărcare și rețelele și contoarele 
inteligente; subliniază că tehnologiile ar 
trebui să se bazeze pe standarde 
internaționale deschise care vor consolida 
interoperabilitatea sistemelor, precum și 
pentru a oferi consumatorilor variante în 
materie de soluții;

Or. en

Amendamentul 346
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012;

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012; subliniază necesitatea de a 
ține la curent consumatorii cu privire la 
consumul lor de energie, prin intermediul 
afișajului contorului inteligent sau prin 
internet, în vederea implicării active a 
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acestora în eforturile de economisire a 
energiei;

Or. en

Amendamentul 347
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012;

21. recunoaște faptul că standardizarea și 
interoperabilitatea rețelelor inteligente ar 
trebui să reprezinte o prioritate; invită 
insistent statele membre ca, în legătură cu 
organismele de standardizare și industria, 
să intensifice acțiunile referitoare la 
standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012;

Or. en

Amendamentul 348
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012;

21. subliniază că standardizarea și 
interoperabilitatea rețelelor inteligente ar 
trebui să reprezinte o prioritate; invită 
insistent statele membre ca, în legătură cu 
organismele de standardizare și industria, 
să intensifice acțiunile referitoare la 
standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012;
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Or. en

Amendamentul 349
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012;

21. invită insistent Comisia ca, în legătură 
cu organismele europene și internaționale 
de standardizare și industria, să intensifice 
acțiunile referitoare la standardele tehnice 
și de siguranță pentru vehiculele electrice 
și rețelele și contoarele inteligente, în 
vederea completării acestora până în 2012;

Or. nl

Amendamentul 350
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012;

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice, infrastructura de încărcare și 
rețelele și contoarele inteligente, în vederea 
completării acestora până la sfârșitul 
anului 2012;

Or. de
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Amendamentul 351
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012;

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice, infrastructura de încărcare și 
rețelele și contoarele inteligente, în vederea 
completării acestora până în 2012;

Or. de

Amendamentul 352
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până în 2012;

21. invită insistent statele membre ca, în 
legătură cu organismele de standardizare și 
industria, să intensifice acțiunile referitoare 
la standardele tehnice pentru vehiculele 
electrice și rețelele și contoarele 
inteligente, în vederea completării acestora 
până la sfârșitul anului 2012;

Or. en

Amendamentul 353
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. recunoaște progresul înregistrat de 
activitatea de standardizare în materie de 
contorizare inteligentă în cadrul 
mandatului de standardizare M/441 emis 
de Comisia Europeană către organizațiile 
europene de standardizare (CEN, 
CENELEC și ETSI) și subliniază că 
standardele tehnice pentru contoarele 
inteligente ar trebui să țină cont de 
funcționalitățile suplimentare identificate 
în raportul final al Grupului de 
coordonare pentru contoare inteligente 
CEN/CENELEC/ETSI (SM-CG), și 
anume:
- citirea la distanță sau registrele de 
verificări metrologice,
- comunicarea bidirecțională,
- susținerea plății anticipate/tarifării 
avansate,
- activarea și dezactivarea de la distanță a 
aprovizionării, limitarea aprovizionării,
- comunicarea cu dispozitivele individuale 
din locuințe și clădiri, iar unde este cazul, 
controlul direct corespunzător al acestora,
- furnizarea de informații prin 
intermediul unui portal web/gateway către 
un afișaj interior;

Or. en

Amendamentul 354
Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. salută activitatea desfășurată de 
inițiativa europeană privind energia 
electrică (EEGI) și Grupul operativ al 
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Comisiei pentru rețelele inteligente; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
concluziilor privind legislația specifică 
rețelelor inteligente care vor fi adoptate de 
acestea în prima jumătate a anului 2011;

Or. en

Amendamentul 355
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază faptul că statele membre 
sunt deja obligate să introducă contoare 
inteligente pentru cel puțin 80 % dintre 
consumatorii lor finali până în 2020; 
subliniază că statele membre ar trebui să 
susțină un număr suficient de proiecte-pilot 
pentru consumatorii rezidenți în vederea 
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;

22. subliniază faptul că, astfel cum s-a 
stabilit în directiva 2009/72/CE privind 
energia electrică, în cazul unei evaluări 
pozitive, statele membre sunt deja obligate 
să introducă contoare inteligente pentru cel 
puțin 80 % dintre consumatorii lor finali 
până în 2020; subliniază că obiectivul 
contoarelor inteligente este de a contribui 
la controlul și monitorizarea eficiente ale 
consumului de energie de către 
consumatori; subliniază că statele membre 
ar trebui să susțină un număr suficient de 
proiecte-pilot pentru consumatorii rezidenți 
în vederea încurajării procesului de 
inovare, astfel cum este prevăzut în cel de-
al treilea pachet de măsuri referitor la piața 
energiei; solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;

Or. en

Amendamentul 356
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 22 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază faptul că statele membre 
sunt deja obligate să introducă contoare 
inteligente pentru cel puțin 80 % dintre 
consumatorii lor finali până în 2020; 
subliniază că statele membre ar trebui să 
susțină un număr suficient de proiecte-pilot 
pentru consumatorii rezidenți în vederea 
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;

22. subliniază faptul că statele membre 
sunt deja obligate să introducă contoare 
inteligente pentru cel puțin 80 % dintre 
consumatorii lor finali până în 2020; 
subliniază că statele membre ar trebui să 
susțină un număr suficient de proiecte-pilot 
pentru consumatorii rezidenți în vederea 
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE; subliniază faptul 
că beneficiile pentru consumatori sunt o
condiție necesară pentru instalarea de
contoare inteligente și că acestea trebuie 
să fie clar palpabile pentru consumator;

Or. nl

Amendamentul 357
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază faptul că statele membre 
sunt deja obligate să introducă contoare 
inteligente pentru cel puțin 80 % dintre 
consumatorii lor finali până în 2020; 
subliniază că statele membre ar trebui să 
susțină un număr suficient de proiecte-pilot 
pentru consumatorii rezidenți în vederea 
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;

22. subliniază faptul că statele membre 
sunt deja obligate să introducă contoare 
inteligente pentru cel puțin 80 % dintre 
consumatorii lor finali până în 2020 și 
reamintește obiectivul intermediar privind 
dotarea a 50 % dintre gospodării cu 
contoare inteligente până în 2015, astfel 
cum s-a convenit în noua agendă digitală 
pentru Europa: 2015.eu; subliniază că 
statele membre ar trebui să susțină un 
număr suficient de proiecte-pilot pentru 
consumatorii rezidenți în vederea 
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
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pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la securitate, intimitate și 
protecția datelor privind rețelele 
inteligente în conformitate cu legislația 
actuală a UE;

Or. en

Amendamentul 358
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază faptul că statele membre 
sunt deja obligate să introducă contoare 
inteligente pentru cel puțin 80 % dintre 
consumatorii lor finali până în 2020; 
subliniază că statele membre ar trebui să 
susțină un număr suficient de proiecte-pilot 
pentru consumatorii rezidenți în vederea 
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;

22. subliniază faptul că statele membre 
sunt deja obligate să introducă contoare 
inteligente pentru cel puțin 80 % dintre 
consumatorii lor finali până în 2020; 
subliniază că obiectivele contoarelor 
inteligente vor permite controlul și 
monitorizarea eficiente ale consumului de 
energie de către consumatori; subliniază 
că statele membre ar trebui să susțină un 
număr suficient de proiecte-pilot pentru 
consumatorii rezidenți în vederea 
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;

Or. en

Amendamentul 359
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 22 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază faptul că statele membre 
sunt deja obligate să introducă contoare 
inteligente pentru cel puțin 80 % dintre 
consumatorii lor finali până în 2020; 
subliniază că statele membre ar trebui să 
susțină un număr suficient de proiecte-pilot 
pentru consumatorii rezidenți în vederea 
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;

22. subliniază faptul că statele membre 
sunt deja obligate să introducă contoare 
inteligente pentru cel puțin 80 % dintre 
consumatorii lor finali până în 2020; 
subliniază că aceste contoare inteligente 
vor permite controlul și monitorizarea 
eficiente ale consumului de energie de 
către consumatori; subliniază că statele 
membre ar trebui să susțină un număr 
suficient de proiecte-pilot pentru 
consumatorii rezidenți în vederea 
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;

Or. en

Amendamentul 360
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază faptul că statele membre 
sunt deja obligate să introducă contoare 
inteligente pentru cel puțin 80 % dintre 
consumatorii lor finali până în 2020; 
subliniază că statele membre ar trebui să 
susțină un număr suficient de proiecte-pilot 
pentru consumatorii rezidenți în vederea 
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;

22. subliniază faptul că, astfel cum este 
prevăzut în directiva 2009/72/CE privind 
energia electrică, statele membre sunt deja 
obligate să introducă contoare inteligente 
pentru cel puțin 80 % dintre consumatorii 
lor finali până în 2020; subliniază că statele 
membre ar trebui să susțină un număr 
suficient de proiecte-pilot pentru 
consumatorii rezidenți în vederea 
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
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cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;

Or. en

Amendamentul 361
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază faptul că statele membre 
sunt deja obligate să introducă contoare 
inteligente pentru cel puțin 80 % dintre 
consumatorii lor finali până în 2020; 
subliniază că statele membre ar trebui să 
susțină un număr suficient de proiecte-pilot 
pentru consumatorii rezidenți în vederea 
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;

22. subliniază faptul că statele membre 
sunt deja obligate să introducă contoare 
inteligente pentru cel puțin 80 % dintre 
consumatorii lor finali până în 2020; 
subliniază că statele membre ar trebui să 
susțină un număr suficient de proiecte-pilot 
pentru consumatorii rezidenți în vederea 
favorizării acceptării din partea opiniei 
publice a acestui instrument și a
încurajării procesului de inovare, astfel 
cum este prevăzut în cel de-al treilea 
pachet de măsuri referitor la piața energiei; 
solicită să fie stabilite norme clare 
referitoare la intimitate și protecția datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația actuală a UE;

Or. en

Amendamentul 362
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să evalueze 
necesitatea inițiativelor legislative 
suplimentare în ceea ce privește 
introducerea rețelelor inteligente în 
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conformitate cu normele celui de-al 
treilea pachet legislativ privind piața 
internă a energiei electrice; consideră că 
evaluarea trebuie să țină seama de 
următoare obiective: (i) asigurarea 
accesului deschis corespunzător și 
partajarea informațiilor operaționale între 
actori și interfețele fizice ale acestora; (ii) 
crearea unei piețe performante a 
serviciilor energetice; și (iii) acordarea, 
pentru operatorii de rețele, a unor 
stimulente corespunzătoare pentru a 
investi în tehnologii inteligente pentru 
rețele inteligente;

Or. en

Amendamentul 363
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază faptul că adaptarea 
rețelelor de distribuție la cererea de 
electricitate în creștere și noile cerințe, 
precum și investițiile în modificările 
necesare și noile tehnologii vor implica 
cheltuieli de capital substanțiale din 
partea OSD (operatorilor de sisteme de 
distribuție) europeni; subliniază că, în 
majoritatea statelor membre europene, 
modelele reglementate de calcul al 
tarifelor nu permit recuperarea costurilor 
în cazul tuturor investițiilor în rețele, 
aceasta fiind o condiție necesară pentru 
ca OSD să își îndrepte atenția spre rețelele 
inteligente;

Or. en
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Amendamentul 364
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază, în acest context, 
importanța primordială a cercetării și a 
inovării, care trebuie să fie sprijinite 
printr-o politică activă de finanțare, 
inclusiv prin utilizarea de instrumente 
inovatoare care urmează să fie dezvoltate, 
cum ar Fondul european pentru 
finanțarea inovării sau chiar Fondul 
european pentru brevete;

Or. fr

Amendamentul 365
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită acordarea unei atenții 
speciale interacțiunii dintre capacitățile 
sistemelor de distribuție și consum, prin 
intermediul unei strategii europene 
comune privind rețelele inteligente; după 
cum s-a subliniat în concluziile 
Consiliului European din 
4 februarie 2011, standardele tehnice 
pentru rețelele inteligente ar trebui 
adoptate până cel târziu până la sfârșitul 
anului 2012;

Or. en
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Amendamentul 366
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia și statele membre să 
desfășoare activități pentru selectarea 
unui spectru radioelectric licențiat 
standardizat pentru rețele și contoare 
inteligente;

Or. en

Amendamentul 367
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) (după subtitlul IV) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia ca, în colaborare cu 
statele membre, să realizeze 
cartografierea potențialelor depozite din 
Europa pe care le putem explora, exploata 
și extrage pentru a asigura o mai mare 
valoare adăugată europeană în vederea 
atingerii scopului general privind 
siguranța energetică a UE;

Or. en

Amendamentul 368
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută coridoarele prioritare identificate 
de Comisie și este de acord cu nevoia de a 

23. salută coridoarele prioritare identificate 
de Comisie și este de acord cu nevoia de a 
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optimiza fondurile limitate; solicită o 
metodologie clară și transparentă care să 
ducă la identificarea proiectelor prioritare 
care să răspundă nevoilor europene urgente 
în sensul respectării principiilor de 
securitate, durabilitate și dezvoltare a pieței 
interne;

optimiza fondurile limitate; cu toate 
acestea, observă că niciun teritoriu 
geografic european mai vast nu ar trebui 
exclus din planificarea de proiecte 
prioritare; solicită o metodologie clară și 
transparentă care să ducă la identificarea 
proiectelor prioritare care să răspundă 
nevoilor europene urgente în sensul 
respectării principiilor de securitate, 
durabilitate și dezvoltare a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 369
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută coridoarele prioritare identificate 
de Comisie și este de acord cu nevoia de a 
optimiza fondurile limitate; solicită o 
metodologie clară și transparentă care să 
ducă la identificarea proiectelor prioritare 
care să răspundă nevoilor europene urgente 
în sensul respectării principiilor de 
securitate, durabilitate și dezvoltare a pieței 
interne;

23. salută coridoarele prioritare identificate 
de Comisie și este de acord cu nevoia de a 
optimiza fondurile limitate; solicită o 
metodologie clară și transparentă pentru 
evaluarea beneficiilor socioeconomice ale 
proiectelor din perspectivă regională, care 
să ducă la identificarea proiectelor 
prioritare care să răspundă nevoilor 
europene urgente în sensul respectării 
principiilor de securitate, durabilitate și 
dezvoltare a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 370
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută coridoarele prioritare identificate 23. salută coridoarele prioritare identificate 
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de Comisie și este de acord cu nevoia de a 
optimiza fondurile limitate; solicită o 
metodologie clară și transparentă care să 
ducă la identificarea proiectelor prioritare 
care să răspundă nevoilor europene urgente 
în sensul respectării principiilor de 
securitate, durabilitate și dezvoltare a pieței 
interne;

de Comisie în baza rezultatelor 
inițiativelor existente și este de acord cu 
nevoia de a optimiza fondurile limitate; 
solicită o metodologie clară și transparentă 
care să ducă la identificarea proiectelor 
prioritare care să răspundă nevoilor 
europene urgente în sensul respectării 
principiilor de securitate, durabilitate și 
dezvoltare competitivă a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 371
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută coridoarele prioritare identificate 
de Comisie și este de acord cu nevoia de a 
optimiza fondurile limitate; solicită o 
metodologie clară și transparentă care să 
ducă la identificarea proiectelor prioritare 
care să răspundă nevoilor europene urgente 
în sensul respectării principiilor de 
securitate, durabilitate și dezvoltare a pieței 
interne;

23. salută coridoarele prioritare identificate 
de Comisie în baza rezultatelor 
inițiativelor existente și este de acord cu 
nevoia de a optimiza fondurile limitate; 
solicită o metodologie clară și transparentă 
care să ducă la identificarea proiectelor 
prioritare care să răspundă nevoilor 
europene urgente în sensul respectării 
principiilor de securitate, durabilitate și 
dezvoltare competitivă a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 372
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută coridoarele prioritare identificate 
de Comisie și este de acord cu nevoia de a 
optimiza fondurile limitate; solicită o 

23. salută coridoarele prioritare identificate 
de Comisie și este de acord cu nevoia de a 
optimiza fondurile limitate; solicită o 



PE462.547v01-00 82/103 AM\861992RO.doc

RO

metodologie clară și transparentă care să 
ducă la identificarea proiectelor prioritare 
care să răspundă nevoilor europene urgente 
în sensul respectării principiilor de 
securitate, durabilitate și dezvoltare a pieței 
interne;

metodologie clară și transparentă care să 
ducă la identificarea și selectarea
proiectelor prioritare care să răspundă 
nevoilor europene urgente în sensul 
respectării principiilor de securitate a 
aprovizionării, durabilitate și dezvoltare a 
pieței interne;

Or. en

Amendamentul 373
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută coridoarele prioritare identificate 
de Comisie și este de acord cu nevoia de a 
optimiza fondurile limitate; solicită o 
metodologie clară și transparentă care să 
ducă la identificarea proiectelor prioritare 
care să răspundă nevoilor europene urgente 
în sensul respectării principiilor de 
securitate, durabilitate și dezvoltare a pieței 
interne;

23. salută coridoarele prioritare identificate 
de Comisie și este de acord cu nevoia de a 
optimiza fondurile limitate; solicită o 
metodologie clară și transparentă care să 
ducă la identificarea proiectelor prioritare 
care să răspundă nevoilor europene urgente 
în sensul respectării principiilor de 
securitate a aprovizionării, durabilitate,
concurență și dezvoltare a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 374
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută coridoarele prioritare identificate 
de Comisie și este de acord cu nevoia de a 
optimiza fondurile limitate; solicită o 
metodologie clară și transparentă care să 
ducă la identificarea proiectelor prioritare 
care să răspundă nevoilor europene urgente 

23. salută coridoarele prioritare identificate 
de Comisie și este de acord cu nevoia de a 
optimiza fondurile limitate; solicită o 
metodologie clară și transparentă care să 
ducă la identificarea proiectelor prioritare 
care să răspundă nevoilor europene urgente 
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în sensul respectării principiilor de 
securitate, durabilitate și dezvoltare a pieței 
interne;

în sensul respectării principiilor de 
securitate a aprovizionării, durabilitate și 
dezvoltare a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 375
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază importanța cooperării 
regionale prin facilitarea priorităților 
identificate, a planurilor de investiții și a 
proiectelor specifice de planificare, 
implementare și monitorizare; consideră 
că actuala strategie macroregională, 
precum cea pentru Marea Baltică și 
Dunăre, ar putea fi utilizată ca o 
platformă de cooperare pentru înțelegerea 
și punerea în aplicare a exemplelor și 
proiectelor din sectorul energetic;

Or. lt

Amendamentul 376
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să faciliteze 
introducerea urgentă a proiectelor 
demonstrative care vizează rețelele 
inteligente mari ca fiind cea mai bună 
măsură de analiză a raportului costuri-
beneficii pentru societatea europeană; 
observă că, în vederea partajării riscului 
asociat investițiilor necesare în cazul 
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acestor proiecte, este necesară finanțare 
publică, în cadrul unui parteneriat public-
privat oferit de inițiativa europeană 
privind energia electrică (EEGI);

Or. en

Amendamentul 377
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. consideră că instalarea contoarelor 
inteligente ar trebui însoțită de câștiguri 
specifice pentru consumatori, în special 
cei vulnerabili, care nu pot modifica cu 
ușurință consumul energetic de la tariful 
în orele de vârf la cel din afara acestor 
ore;

Or. en

Amendamentul 378
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că selecția proiectelor de 
interes european (PIE) ar trebui să fie 
efectuată pe baza unor criterii obiective și 
transparente și cu implicarea tuturor 
actorilor; subliniază că toate PIE ar 
trebui să contribuie la atingerea 
obiectivelor politicii energetice a UE și 
consideră că următoarele criterii ar trebui 
să fie obligatorii:

24. este de părere că, în funcție de natura 
infrastructurii și pentru a permite o 
prioritizare suplimentară a proiectelor, 
criteriile de care trebuie ținută seama ar 
trebui:

Or. en
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Amendamentul 379
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că selecția proiectelor de 
interes european (PIE) ar trebui să fie 
efectuată pe baza unor criterii obiective și 
transparente și cu implicarea tuturor 
actorilor; subliniază că toate PIE ar trebui 
să contribuie la atingerea obiectivelor 
politicii energetice a UE și consideră că 
următoarele criterii ar trebui să fie 
obligatorii:

24. subliniază că piața, inclusiv operatorii 
de sisteme de transmisie, au 
responsabilitatea principală de a planifica 
investițiile în infrastructura energetică;
măsurile suplimentare pentru abordarea 
disfuncționalităților pieții trebuie să vină 
în completarea instrumentelor celui de-al 
treilea pachet legislativ privind piața 
internă a energiei electrice; astfel, o 
metodă complementară pentru selecția 
proiectelor de interes european (PIE) ar 
trebui să fie efectuată pe baza unor criterii 
obiective și transparente și cu implicarea 
tuturor actorilor; subliniază că toate PIE ar 
trebui să contribuie la atingerea 
obiectivelor politicii energetice a UE și 
consideră că următoarele criterii ar putea 
constitui baza atât timp cât rolul de motor 
principal al pieței este asigurat:

Or. en

Amendamentul 380
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că selecția proiectelor de 
interes european (PIE) ar trebui să fie 
efectuată pe baza unor criterii obiective și 
transparente și cu implicarea tuturor 
actorilor; subliniază că toate PIE ar trebui 
să contribuie la atingerea obiectivelor 

24. Subliniază că piața, inclusiv operatorii 
de sisteme de transmisie, au 
responsabilitatea principală de a planifica 
investițiile în infrastructura energetică; 
măsurile suplimentare pentru abordarea 
disfuncționalităților pieții trebuie să vină 
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politicii energetice a UE și consideră că 
următoarele criterii ar trebui să fie 
obligatorii:

în completarea instrumentelor celui de-al 
treilea pachet legislativ privind piața 
internă a energiei electrice; astfel, o 
metodă complementară pentru subliniază 
că selecția proiectelor de interes european 
(PIE) ar trebui să fie efectuată pe baza unor 
criterii obiective și transparente și cu 
implicarea tuturor actorilor; subliniază că 
toate PIE ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivelor politicii energetice a 
UE și consideră că următoarele criterii ar 
trebui să fie obligatorii:

Or. en

Amendamentul 381
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că selecția proiectelor de 
interes european (PIE) ar trebui să fie 
efectuată pe baza unor criterii obiective și 
transparente și cu implicarea tuturor 
actorilor; subliniază că toate PIE ar trebui 
să contribuie la atingerea obiectivelor 
politicii energetice a UE și consideră că 
următoarele criterii ar trebui să fie 
obligatorii:

24. subliniază că selecția proiectelor de 
interes european (PIE) ar trebui să fie 
efectuată pe baza unor criterii obiective și 
transparente și cu implicarea tuturor 
actorilor; subliniază că toate PIE ar trebui 
să contribuie la atingerea obiectivelor 
climatice și ale politicii energetice a UE și 
consideră că următoarele criterii ar trebui 
să fie obligatorii:

Or. en

Amendamentul 382
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– proiectul trebuie să fie de interes eliminat
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european major,

Or. en

Amendamentul 383
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– proiectul trebuie să fie de interes 
european major,

eliminat

Or. en

Amendamentul 384
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– proiectul trebuie să fie de interes 
european major,

eliminat

Or. en

Amendamentul 385
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– proiectul trebuie să fie de interes 
european major,

– contribuie la eliminare insulelor 
energetice și la soluționarea dependenței 
de un singur furnizor,
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Or. en

Amendamentul 386
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– - proiectul trebuie să fie de interes 
european major,

- proiectul trebuie să fie de interes 
european major, inclusiv pentru
solidaritatea internă care să se reflecte în
prețuri identice sau similare, chiar în
cazul importurilor din țări terțe,

Or. pl

Amendamentul 387
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proiectul trebuie să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor politicii 
energetice comune a UE prin completarea 
prealabilă a pieții interne energetice și 
garantarea securității aprovizionării,

Or. en

Amendamentul 388
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 1 a (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proiectul ar trebui să consolideze
securitatea aprovizionării cu energie și
produse energetice, inclusiv petrol, în UE,

Or. pl

Amendamentul 389
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proiectul trebuie să-și dovedească 
eficiența în ceea ce privește diversificarea 
profundă a rutelor de tranzit și originea 
resurselor,

Or. en

Amendamentul 390
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proiectul trebuie să sporească 
concurența și integrarea pe piață și să 
reducă concentrarea pieței,

Or. en
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Amendamentul 391
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proiectul ar trebui să fie fezabil din 
punct de vedere tehnic și comercial,

Or. en

Amendamentul 392
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunerea de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 1 b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proiectul ar trebui să permită conectarea
la rețelele cu surse de energie
regenerabile, să facă posibilă evitarea
suprapunerii cu sistemul de energie 
electrică și să se reducă pierderile de 
distribuție și congestionarea,

Or. pl

Amendamentul 393
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 1b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proiectul trebuie să contribuie la 
securitatea aprovizionării,

Or. en
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Amendamentul 394
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– necesitatea acestora trebuie 
demonstrată pe baza ierarhiei 
infrastructurilor,

eliminat

Or. en

Amendamentul 395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– necesitatea acestora trebuie 
demonstrată pe baza ierarhiei 
infrastructurilor,

– contribuie la integrarea pieței interne 
energetice a UE,

Or. en

Amendamentul 396
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– necesitatea acestora trebuie demonstrată 
pe baza ierarhiei infrastructurilor,

– necesitatea acestora trebuie demonstrată 
pe baza ierarhiei infrastructurilor, și anume 
eficiența energetică ar trebui considerată 
drept prima opțiune, reducând astfel 
nevoia de infrastructuri energetice,

Or. en
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Amendamentul 397
Adam Gierek

Propunerea de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- necesitatea acestora trebuie demonstrată 
pe baza ierarhiei infrastructurilor,;

- necesitatea acestora trebuie demonstrată 
pe baza ierarhiei infrastructurilor, și anume
prin crearea unei rețele optime pe 
teritoriul UE,

Or. pl

Amendamentul 398
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– necesitatea acestora trebuie demonstrată 
pe baza ierarhiei infrastructurilor,

– necesitatea acestora trebuie demonstrată 
pe baza ierarhiei infrastructurilor, cu 
ajutorul criteriilor de eficiență,

Or. de

Amendamentul 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– necesitatea acestora trebuie demonstrată 
pe baza ierarhiei infrastructurilor,

– necesitatea acestora trebuie demonstrată 
pe baza eficienței infrastructurilor,

Or. en
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Amendamentul 400
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– necesitatea acestora trebuie demonstrată 
pe baza ierarhiei infrastructurilor,

– necesitatea acestora trebuie demonstrată 
pe baza eficienței infrastructurilor,

Or. en

Amendamentul 401
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 2a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în cazul proiectelor de importanță 
deosebită, se ia în considerare principiul 
geografic și anume că toate regiunile din 
interiorul Uniunii Europene beneficiază 
de dezvoltare;

Or. hu

Amendamentul 402
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunerea de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 2a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- trebuie să fie compatibile cu punerea în 
aplicare a principiului solidarității în UE
și cu eliminarea disparităților în ceea ce 
privește dezvoltarea infrastructurii 
energetice,
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Or. pl

Amendamentul 403
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 24 –liniuța 2a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- contribuția la diversificarea surselor de 
energie pentru a consolida securitatea 
aprovizionării în UE,

Or. en

Amendamentul 404
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 2a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proiectul ar trebui să fie fezabil din 
punct de vedere tehnic și comercial,

Or. en

Amendamentul 405
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 2b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- contribuția la dezvoltarea unei adevărate 
piețe interne a UE, eliminând insulele 
energetice,

Or. en
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Amendamentul 406
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima și mediul,

– prezintă un raport costuri-beneficii 
pozitiv,

Or. en

Amendamentul 407
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima și mediul,

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima, mediul, securitatea 
aprovizionării și competitivitatea,

Or. fr

Amendamentul 408
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – a treia liniuță 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima și mediul,

– trebuie să fie coerente cu obiectivele din 
domeniile securității aprovizionării și al 
diversificării țărilor de origine și a căilor 
de aprovizionare,

Or. de
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Amendamentul 409
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunerea de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– - trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima și mediul;

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind eficiența energetică,

Or. pl

Amendamentul 410
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima și mediul,

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
principale ale UE,

Or. en

Amendamentul 411
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima și mediul,

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima și mediul, precum și cu 
securitatea și diversificarea surselor de 
aprovizionare,

Or. en
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Amendamentul 412
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima și mediul,

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima și mediul, precum și cu 
securitatea și diversificarea surselor de 
aprovizionare,

Or. en

Amendamentul 413
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima și mediul,

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind securitatea aprovizionării, 
competitivitatea, clima și mediul,

Or. en

Amendamentul 414
Yannick Jadot, Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima și mediul,

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima, eficiența energetică și 
mediul,

Or. en
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Amendamentul 415
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să fie coerente cu obiectivele 
privind clima și mediul,

– trebuie să fie coerente cu obiectivele pe 
termen lung privind clima și mediul,

Or. en

Amendamentul 416
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să fie coerente cu politica 
energetică a UE pe termen lung 
(permițând o aplicare suplă și 
multifuncțională și evitând efectele de 
blocaj),

– ține seama de maturitatea proiectelor,

Or. en

Amendamentul 417
Adam Gierek

Propunerea de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- trebuie să fie coerente cu politica 
energetică a UE pe termen lung (permițând 
o aplicare suplă și multifuncțională și 
evitând efectele de blocaj;

- trebuie să fie coerente cu politica 
energetică a UE pe termen lung (permițând 
o utilizare suplă și multifuncțională din 
mixul energetic al statelor membre și 
evitând efectele de blocaj), fapt ce va face 
ca economia UE să devină mai
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competitivă la nivel global,

Or. pl

Amendamentul 418
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să fie coerente cu politica 
energetică a UE pe termen lung (permițând 
o aplicare suplă și multifuncțională și 
evitând efectele de blocaj),

– trebuie să fie coerente cu politica 
energetică a UE pe termen lung, 

Or. en

Amendamentul 419
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să fie coerente cu politica 
energetică a UE pe termen lung (permițând 
o aplicare suplă și multifuncțională și 
evitând efectele de blocaj),

– trebuie să fie coerente cu politica 
energetică a UE pe termen lung (permițând 
o aplicare suplă și multifuncțională),

Or. en

Amendamentul 420
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 4a (nouă) 



PE462.547v01-00 100/103 AM\861992RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- trebuie să fie viabile din punct de vedere 
economic, pe termen lung,

Or. en

Amendamentul 421
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să se folosească de tehnologiile 
care și-au dovedit eficiența, cum ar fi ICT 
și rețelele inteligente;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 422
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să se folosească de tehnologiile 
care și-au dovedit eficiența, cum ar fi ICT 
și rețelele inteligente;

– trebuie să se folosească de tehnologiile 
care și-au dovedit eficiența, cum ar fi ICT 
și rețelele inteligente și să permită 
integrarea flexibilă a realizărilor 
tehnologice viitoare;

Or. en
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Amendamentul 423
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– trebuie să se folosească de tehnologiile 
care și-au dovedit eficiența, cum ar fi ICT 
și rețelele inteligente;

– trebuie să se folosească de tehnologiile 
care și-au dovedit eficiența;

Or. en

Amendamentul 424
Adam Gierek

Propunerea de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

–trebuie să se folosească de tehnologiile 
care și-au dovedit eficiența, cum ar fi ICT 
și rețelele inteligente;

;

- trebuie să se folosească de materialele și 
tehnologiile care și-au dovedit eficiența, 
cum ar fi ICT și rețelele de distribuție
inteligente;

Or. pl

Amendamentul 425

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- ar trebui să fie alternativa la proiect cu 
cel mai redus impact asupra mediului și 
cea mai bună soluție pentru populația 
locală în cauză,
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Or. en

Amendamentul 426
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- trebuie să aplice normele pieții interne 
în principiu, în cazul întregului proiect, 
sub rezerva excepțiilor limitate,

Or. en

Amendamentul 427
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – liniuța 5b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- trebuie să aibă finanțare și drepturi de 
proprietate transparente;

Or. en

Amendamentul 428
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită insistent Comisia ca, în strânsă 
cooperare cu Autoritatea europeană 
pentru protecția datelor, să evalueze 
necesitatea măsurilor suplimentare de 
protecție a datelor, rolurile și 
responsabilitățile diferiților actori în ceea 
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ce privește accesul, deținerea și 
manipularea datelor, cum ar fi dreptul de 
proprietate, posesia și accesul, drepturile 
de citire și modificare, și să vină, dacă 
este cazul, cu propuneri de reglementare 
adecvate și/sau orientări;

Or. en

Amendamentul 429
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că orice exceptare de la 
aceste criterii ar trebui supusă procedurii 
de vot cu majoritate calificată atât în 
Consiliu, cât și în Parlament;

Or. en


