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Amendamentul 1
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută consolidarea dimensiunii de 
cooperare în domeniul energiei a PEV; 
reamintește că siguranța aprovizionării cu 
energie prin diversificarea surselor
rămâne o prioritate a politicii energetice a 
UE și că politica externă a UE în domeniul 
energiei continuă să se concentreze atât pe 
vecinii de la est, cât și pe cei de la sud;

1. salută consolidarea dimensiunii de 
cooperare în domeniul energiei a PEV; 
reamintește că siguranța aprovizionării cu 
energie rămâne o prioritate a politicii 
energetice a UE și că politica externă a UE 
în domeniul energiei continuă să se 
concentreze atât pe vecinii de la est, cât și 
pe cei de la sud;

Or. en

Amendamentul 2
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută consolidarea dimensiunii de 
cooperare în domeniul energiei a PEV; 
reamintește că siguranța aprovizionării cu 
energie prin diversificarea surselor rămâne 
o prioritate a politicii energetice a UE și că 
politica externă a UE în domeniul energiei 
continuă să se concentreze atât pe vecinii 
de la est, cât și pe cei de la sud;

1. salută consolidarea dimensiunii de 
cooperare în domeniul energiei a PEV; 
reamintește că siguranța aprovizionării cu 
energie prin diversificarea surselor rămâne 
o prioritate a politicii energetice a UE și că 
politica externă a UE în domeniul energiei 
continuă să se concentreze atât pe vecinii 
de la est, cât și pe cei de la sud; solicită 
adoptarea unor măsuri eficiente pentru a 
accelera dezvoltarea politicii externe a UE 
în domeniul energiei și pentru a garanta
aplicarea principiului solidarității în acest 
domeniu;

Or. lt
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Amendamentul 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută consolidarea dimensiunii de 
cooperare în domeniul energiei a PEV; 
reamintește că siguranța aprovizionării cu 
energie prin diversificarea surselor rămâne 
o prioritate a politicii energetice a UE și că 
politica externă a UE în domeniul energiei 
continuă să se concentreze atât pe vecinii 
de la est, cât și pe cei de la sud;

1. salută consolidarea dimensiunii de 
cooperare în domeniul energiei a PEV; 
reamintește că siguranța aprovizionării cu 
energie prin diversificarea surselor și un 
angajament mai profund cu principalii 
furnizori și statele de tranzit rămâne o 
prioritate a politicii energetice a UE și că 
politica externă a UE în domeniul energiei 
continuă să se concentreze atât pe vecinii 
de la est, cât și pe cei de la sud;

Or. en

Amendamentul 4
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută consolidarea dimensiunii de 
cooperare în domeniul energiei a PEV; 
reamintește că siguranța aprovizionării cu 
energie prin diversificarea surselor rămâne 
o prioritate a politicii energetice a UE și că 
politica externă a UE în domeniul energiei 
continuă să se concentreze atât pe vecinii 
de la est, cât și pe cei de la sud;

1. salută consolidarea dimensiunii de 
cooperare în domeniul energiei a PEV; 
reamintește că siguranța aprovizionării cu 
energie prin diversificarea surselor și 
gestionarea cererii rămâne o prioritate a 
politicii energetice a UE și că politica 
externă a UE în domeniul energiei continuă 
să se concentreze atât pe vecinii de la est, 
cât și pe cei de la sud;

Or. en
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Amendamentul 5
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra importanței 
Parteneriatului Estic pentru siguranța 
aprovizionării cu energie a UE; având în 
vedere construirea de noi interconexiuni 
și conducte de gaz, de noi interconexiuni 
și rețele de electricitate, de noi 
infrastructuri și terminale de GNL, 
precum și de noi centrale electrice (pe 
bază de combustibili fosili, energii 
regenerabile si proiecte nucleare), 
subliniază că ar trebui stabilite reguli de 
piață si condiții transparente și echitabile 
pentru tranzitul energiei și comerțul 
energetic, care să garanteze 
previzibilitatea pe termen lung a 
investițiilor; subliniază că aceste reguli și 
condiții ar trebui să încurajeze un nivel 
ridicat de protecție a mediului, de 
participare democratică, de sănătate 
umană și de siguranță;

Or. ro

Amendamentul 6
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. remarcă riscurile pe care le presupune 
concentrarea pe vecinii din zona de sud a 
Mării Mediteraneene; evidențiază nevoia 
de actualizare a parteneriatelor pe termen 
lung cu statele din est, subliniind 
provocările și oportunitățile pe care le 
reprezintă pentru UE; solicită Comisiei să 
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accelereze finalizarea și punerea în 
aplicare a acordurilor de asociere, 
inclusiv a zonelor de liber schimb 
multidimensionale și incluzive (ZLSMI);

Or. en

Amendamentul 7
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că PEV și politica externă 
în domeniul energiei ar trebui să fie 
coordonate; salută, în acest sens, 
comunicarea Comisiei referitoare la 
politica externă în domeniul energiei și 
propunerea sa pentru o decizie privind 
schimbul de informații în ceea ce privește 
acordurile interguvernamentale;

Or. en

Amendamentul 8
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reafirmă faptul că politica UE privind 
securitatea energetică se bazează pe 
diversificarea surselor si a rutelor; 
subliniază valoarea adăugată europeană 
și importanța coridorului sudic al gazelor 
ca mijloc de îmbunătățire a siguranței 
aprovizionării UE; consideră că proiecte 
precum gazoductul Nabucco, ce 
reprezintă o prioritate-cheie pentru UE, 
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alături de alte proiecte mai mici, cum ar fi 
interconexiunea Azerbaidjan-Georgia-
România (IAGR), evidențiază nevoile de 
intensificare a cooperării dintre țările din 
jurul Mării Negre; solicită Comisiei si 
statelor membre, precum si partenerilor 
acestora, să sprijine și să accelereze 
punerea în aplicare a acestor proiecte;

Or. ro

Amendamentul 9
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. salută propunerea de creare a 
Comunității Europene a Energiei și 
consideră că acesta ar putea fi un pas 
important în sensul cooperării cu vecinii 
noștri;

Or. en

Amendamentul 10
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. salută aderarea Ucrainei si Republicii 
Moldova la Tratatul de instituire a 
Comunității Energiei, ceea ce va juca un 
rol important în atingerea obiectivelor UE 
în materie de securitate energetică și va 
contribui la securitatea acestor țări;

Or. ro
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Amendamentul 11
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. salută toate eforturile în vederea 
consolidării Parteneriatului estic, în 
special inițiativele sale emblematice 
privind IMM-urile, piețele energetice 
regionale și eficiența energetică; 
consideră că aceste eforturi ar trebui să 
fie reflectate în cadrul financiar 
multianual;

Or. en

Amendamentul 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să încurajeze construcția, 
modernizarea și dezvoltarea 
interconexiunilor dintre infrastructurile și 
rețelele energetice cu țările vecine cu UE;

2. invită Comisia să încurajeze construcția, 
modernizarea și dezvoltarea 
interconexiunilor dintre infrastructurile și 
rețelele energetice cu țările vecine cu UE, 
prin realizarea coridorului sudic al 
gazelor, inclusiv a proiectelor Nabucco și 
de transport trans-caspian, modernizarea 
rețelei din vecinătatea estică, precum și 
prin dezvoltarea interconexiunilor sud-
sud și nord-sud în vecinătatea sudică;

Or. en

Amendamentul 13
Lena Kolarska-Bobińska
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să încurajeze construcția, 
modernizarea și dezvoltarea 
interconexiunilor dintre infrastructurile și 
rețelele energetice cu țările vecine cu UE;

2. invită Comisia să încurajeze construcția, 
modernizarea și dezvoltarea 
interconexiunilor dintre infrastructurile și 
rețelele energetice cu țările vecine cu UE; 
remarcă faptul că vecinii UE ar trebui, de 
asemenea, încurajați să investească în 
infrastructura proprie, mai ales în cazul 
Rusiei și al Ucrainei, unde starea precară 
a infrastructurii de gaz duce la pierderi 
masive de gaze cauzate de scurgeri;

Or. en

Amendamentul 14
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să încurajeze construcția, 
modernizarea și dezvoltarea 
interconexiunilor dintre infrastructurile și 
rețelele energetice cu țările vecine cu UE;

2. invită Comisia să încurajeze construcția, 
modernizarea și dezvoltarea 
interconexiunilor dintre infrastructurile și 
rețelele energetice cu țările vecine cu UE; 
subliniază importanța prioritizării 
proiectelor de interes pentru UE, în 
scopul accelerării dezvoltării și 
implementării acestora;

Or. en

Amendamentul 15
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să încurajeze construcția, 
modernizarea și dezvoltarea 
interconexiunilor dintre infrastructurile și 
rețelele energetice cu țările vecine cu UE;

2. invită Comisia să încurajeze, prin 
investiții, construcția, modernizarea și 
dezvoltarea interconexiunilor dintre 
infrastructurile și rețelele energetice cu 
țările vecine cu UE;

Or. de

Amendamentul 16
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Teresa Riera Madurell
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să încurajeze construcția, 
modernizarea și dezvoltarea 
interconexiunilor dintre infrastructurile și 
rețelele energetice cu țările vecine cu UE;

2. invită Comisia să încurajeze construcția, 
modernizarea și dezvoltarea 
interconexiunilor dintre infrastructurile și 
rețelele energetice inteligente cu țările 
vecine cu UE;

Or. en

Amendamentul 17
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 2 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) remarcă, mai ales, importanța 
construcției și dezvoltării infrastructurii 
GNL;

Or. en
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Amendamentul 18
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută propunerea Comisiei de 
instituire a unui mecanism de cooperare 
și de schimb de informații privind 
acordurile bilaterale în domeniul energiei 
între statele membre și țările terțe; 
consideră că este esențial ca acordurile în 
domeniul energiei să fie stabilite la 
nivelul UE, ori de câte ori sunt necesare 
pentru realizarea obiectivelor-cheie ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 19
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să continue 
dezvoltarea Strategiei UE pentru Marea 
Neagră, având în vedere importanța sa în 
cadrul strategiei externe a UE în 
domeniul energiei, datorată rolului său 
geostrategic, care îi conferă un potențial 
însemnat pentru securitatea energetică și 
diversificarea ofertei;

Or. en

Amendamentul 20
Marian-Jean Marinescu
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Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază nevoia promovării 
coridorului sudic în vederea consolidării 
siguranței aprovizionării a UE; consideră 
că proiectele de tipul gazoductului 
Nabucco, care reprezintă o prioritate-
cheie pentru UE, alături de proiectele mai 
mici, cum este gazoductul transdriatic 
(TAP), interconexiunea Turcia-Grecia-
Italia (ITGI) sau interconexiunea 
Azerbaidjan-Georgia-România (IAGR) 
reiterează angajamentul UE în regiunea 
Mării Negre, dar și nevoia de a intensifica 
în continuare cooperarea între țările 
învecinate cu Marea Neagră;

Or. en

Amendamentul 21
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește importanța surselor 
regenerabile de energie și a eficienței 
energetice și remarcă faptul că atât vecinii 
de la est, cât și cei de la sud ai UE dispun 
de un potențial semnificativ în aceste 
domenii; recunoaște faptul că, adesea, 
utilizarea într-o mai mare măsură a surselor 
regenerabile de energie nu este posibilă din 
cauza lipsei stimulentelor și a limitărilor 
tehnice care împiedică rețelele să 
primească și să distribuie energia generată 
de surse regenerabile. De asemenea, 
încurajează Comisia să susțină
dezvoltarea expertizei locale și 
transmiterea de know-how;

3. reamintește importanța surselor 
regenerabile de energie și a eficienței 
energetice, ca motoare ale dezvoltării 
economice atât a țărilor vecine de la est, 
cât și a celor de la sud ale UE, fiind o 
sursă nouă de venituri și de ocupare a 
forței de muncă, generând noi surse 
locale de energie, consolidând 
infrastructura de rețea și permițând 
crearea unui nou sector industrial al
producției de componente; recunoaște 
faptul că, adesea, utilizarea într-o mai mare 
măsură a surselor regenerabile de energie 
nu este posibilă din cauza lipsei 
stimulentelor și a limitărilor tehnice care 
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împiedică rețelele să primească și să 
distribuie energia generată de surse 
regenerabile;de asemenea, solicită 
Comisiei să încurajeze dezvoltarea 
expertizei locale în aceste domenii, 
transmiterea de know-how și proiectele de 
cercetare comune, prin sprijinirea 
programelor de formare axate pe 
competențele de inginerie, a centrelor de 
cercetare pentru energiile regenerabile și 
a organismelor de reglementare;

Or. en

Amendamentul 22
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește importanța surselor 
regenerabile de energie și a eficienței 
energetice și remarcă faptul că atât vecinii 
de la est, cât și cei de la sud ai UE dispun 
de un potențial semnificativ în aceste 
domenii; recunoaște faptul că, adesea, 
utilizarea într-o mai mare măsură a surselor 
regenerabile de energie nu este posibilă din 
cauza lipsei stimulentelor și a limitărilor 
tehnice care împiedică rețelele să 
primească și să distribuie energia generată 
de surse regenerabile. De asemenea, 
încurajează Comisia să susțină dezvoltarea 
expertizei locale și transmiterea de know-
how;

3. reamintește importanța surselor 
regenerabile de energie și a eficienței 
energetice și remarcă faptul că atât vecinii 
de la est, cât și cei de la sud ai UE dispun 
de un potențial semnificativ în aceste 
domenii; recunoaște faptul că, adesea, 
utilizarea într-o mai mare măsură a surselor 
regenerabile de energie nu este posibilă din 
cauza lipsei stimulentelor, a conflictelor 
regionale din vecinătatea sudică, a unei 
lipse de integrare și a limitărilor tehnice 
care împiedică rețelele să primească și să 
distribuie energia generată de surse 
regenerabile; de asemenea, încurajează 
Comisia să susțină dezvoltarea expertizei 
locale și transmiterea de know-how, acolo 
unde condițiile politice și sociale stabile 
vor permite acest lucru;

Or. de
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Amendamentul 23
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește importanța surselor 
regenerabile de energie și a eficienței 
energetice și remarcă faptul că atât vecinii 
de la est, cât și cei de la sud ai UE dispun 
de un potențial semnificativ în aceste 
domenii; recunoaște faptul că, adesea, 
utilizarea într-o mai mare măsură a surselor 
regenerabile de energie nu este posibilă din 
cauza lipsei stimulentelor și a limitărilor 
tehnice care împiedică rețelele să 
primească și să distribuie energia generată 
de surse regenerabile. De asemenea, 
încurajează Comisia să susțină dezvoltarea 
expertizei locale și transmiterea de know-
how;

3. reamintește importanța surselor 
regenerabile de energie și a eficienței 
energetice și remarcă faptul că atât vecinii 
de la est, cât și cei de la sud ai UE dispun 
de un potențial semnificativ în aceste 
domenii; recunoaște faptul că, adesea, 
utilizarea într-o mai mare măsură a surselor 
regenerabile de energie nu este posibilă din 
cauza lipsei stimulentelor și a capacității 
actuale limitate a rețelelor de a primi și 
distribui energia generată de surse 
regenerabile; de asemenea, încurajează 
Comisia să susțină dezvoltarea expertizei 
locale și transmiterea de know-how, 
precum și implementarea rapidă a 
tehnologiilor inteligente;

Or. en

Amendamentul 24
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește importanța surselor 
regenerabile de energie și a eficienței 
energetice și remarcă faptul că atât vecinii 
de la est, cât și cei de la sud ai UE dispun 
de un potențial semnificativ în aceste 
domenii; recunoaște faptul că, adesea, 
utilizarea într-o mai mare măsură a surselor 
regenerabile de energie nu este posibilă din 
cauza lipsei stimulentelor și a limitărilor 
tehnice care împiedică rețelele să 
primească și să distribuie energia generată 

3. reamintește importanța energiei 
convenționale (petrol și gaz), a surselor 
regenerabile de energie și a eficienței 
energetice și remarcă faptul că atât vecinii 
de la est, cât și cei de la sud ai UE dispun 
de un potențial semnificativ în aceste 
domenii; recunoaște faptul că, adesea, 
utilizarea într-o mai mare măsură a surselor 
regenerabile de energie nu este posibilă din 
cauza lipsei stimulentelor și a limitărilor 
tehnice care împiedică rețelele să
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de surse regenerabile. De asemenea, 
încurajează Comisia să susțină dezvoltarea 
expertizei locale și transmiterea de know-
how;

primească și să distribuie energia generată 
de surse regenerabile; de asemenea, 
încurajează Comisia să susțină dezvoltarea 
expertizei locale și transmiterea de know-
how;

Or. en

Amendamentul 25
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește importanța surselor 
regenerabile de energie și a eficienței 
energetice și remarcă faptul că atât vecinii 
de la est, cât și cei de la sud ai UE dispun 
de un potențial semnificativ în aceste 
domenii; recunoaște faptul că, adesea, 
utilizarea într-o mai mare măsură a surselor 
regenerabile de energie nu este posibilă din 
cauza lipsei stimulentelor și a limitărilor 
tehnice care împiedică rețelele să 
primească și să distribuie energia generată 
de surse regenerabile. De asemenea, 
încurajează Comisia să susțină dezvoltarea 
expertizei locale și transmiterea de know-
how;

3. reamintește importanța surselor 
regenerabile de energie și a eficienței 
energetice și remarcă faptul că atât vecinii 
de la est, cât și cei de la sud ai UE dispun 
de un potențial semnificativ în aceste 
domenii; recunoaște faptul că, adesea, 
utilizarea într-o mai mare măsură a surselor 
regenerabile de energie nu este posibilă din 
cauza lipsei stimulentelor și a limitărilor 
tehnice care împiedică rețelele să 
primească și să distribuie energia generată 
de surse regenerabile; de asemenea, 
încurajează Comisia să susțină dezvoltarea 
și promovarea expertizei locale și 
transmiterea de know-how;

Or. ro

Amendamentul 26
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. atrage atenția asupra necesității
cooperării transfrontaliere în regiunea 
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Dunării, poarta Europei spre Balcanii de 
Vest și subliniază rolul Strategiei UE 
pentru regiunea Dunării pentru 
îmbunătățirea relațiilor de vecinătate în 
Europa Centrală si de Sud-Est, strategia 
asigură și o valoare adăugată importantă 
în politica UE fată de Europa de Est, 
reprezentând astfel o ocazie excelentă 
pentru întreaga Uniune de a-și dezvolta 
cooperarea politică și economică cu 
Balcanii și, astfel, de a contribui la 
extinderea și consolidarea procesului de 
integrare europeană în regiune;

Or. ro

Amendamentul 27
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța transmiterii 
experienței UE țărilor vecine, de exemplu 
Ucrainei, în ceea ce privește reformele din 
sectorul energetic, în scopul de a 
contribui la modernizarea sistemului de 
tranzit al gazului și de a promova reguli 
transparente ale pieței, protecția mediului 
și condiții echitabile pentru comerțul cu 
energie;

Or. en

Amendamentul 28
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 4



AM\878096RO.doc 17/33 PE472.330v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că securitatea nucleară ar 
trebui să reprezinte o prioritate în dialogul 
UE cu vecinii săi;

4. ia act de faptul că securitatea nucleară ar 
trebui să reprezinte o prioritate în dialogul 
UE cu vecinii săi; consideră că UE ar 
trebui să militeze pentru introducerea 
unor standarde internaționale obligatorii 
de securitate nucleară în discuțiile 
multilaterale, inclusiv în cadrul Agenției 
Internaționale a Energiei Atomice 
(AIEA), și ar trebui să își propună 
extinderea la țările vecine a evaluărilor 
referitoare la securitatea nucleară; 
subliniază necesitatea de a încuraja 
schimbul de informații în domeniul 
cercetării nucleare și schimbul de 
expertiză tehnologică și științifică în acest 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 29
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că securitatea nucleară 
ar trebui să reprezinte o prioritate în
dialogul UE cu vecinii săi;

4. consideră că punctul central al 
dialogului UE cu vecinii săi ar trebui să 
fie adoptarea de către aceștia a 
standardelor europene pentru toate 
formele de energie, inclusiv în materie de 
securitate nucleară; consideră că Rusia și 
țările PEV ar trebui să fie supuse unor 
presiuni pentru a adopta toate 
recomandările AIEA și rezultatele 
„testului de rezistență”, cu precădere în 
ceea ce privește noile producții de 
energie;

Or. en
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Amendamentul 30
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că securitatea nucleară ar 
trebui să reprezinte o prioritate în dialogul 
UE cu vecinii săi;

4. ia act de faptul că securitatea nucleară ar 
trebui să reprezinte o prioritate în dialogul 
UE cu vecinii săi; invită Comisia să 
promoveze dezvoltarea energiei nucleare 
în condiții de siguranță, ca o formă 
competitivă și ecologică de energie care 
poate contribui la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră;

Or. lt

Amendamentul 31
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că securitatea nucleară ar 
trebui să reprezinte o prioritate în dialogul 
UE cu vecinii săi;

4. ia act de faptul că securitatea nucleară ar 
trebui să reprezinte o prioritate în dialogul 
UE cu vecinii săi; subliniază că, în niciun 
caz, deșeurile radioactive nu pot fi 
exportate către țări din afara UE; 

Or. en

Amendamentul 32
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că securitatea nucleară ar 4. ia act de faptul că securitatea nucleară ar 
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trebui să reprezinte o prioritate în dialogul 
UE cu vecinii săi;

trebui să reprezinte o prioritate în dialogul 
UE cu vecinii săi, în special în regiunile 
predispuse la o activitate seismică intensă;

Or. en

Amendamentul 33
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că securitatea nucleară ar 
trebui să reprezinte o prioritate în dialogul 
UE cu vecinii săi;

4. ia act de faptul că siguranța și 
securitatea nucleară ar trebui să reprezinte 
o prioritate în dialogul UE cu vecinii săi;

Or. fr

Amendamentul 34
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că securitatea nucleară ar 
trebui să reprezinte o prioritate în dialogul 
UE cu vecinii săi;

4. ia act de faptul că securitatea nucleară 
care are ca obiectiv dezafectarea ar trebui 
să reprezinte o prioritate în dialogul UE cu 
vecinii săi;

Or. en

Amendamentul 35
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. având în vedere că strategiile nucleare
depășesc granițele naționale, subliniază 
nevoia ca țările terțe vecine să fie 
convinse să își consolideze securitatea 
nucleară și standardele de mediu; solicită 
Comisiei să se asigure că țările vecine 
respectă standardele și convențiile 
internaționale, mai ales cele care 
intenționează să construiască centrale 
nucleare lângă granițele externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 36
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recomandă UE să contribuie la 
asigurarea unei monitorizări și evaluări a 
consecințelor pe care dezastrul de la 
Cernobâl continuă să le aibă asupra 
sănătății în zonele contaminate;

Or. en

Amendamentul 37
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 



AM\878096RO.doc 21/33 PE472.330v01-00

RO

a cadrelor de reglementare; fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei;

a cadrelor de reglementare, fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei; încurajează 
proiectele de reglementare comune, 
precum MEDREG sau Asociația 
organismelor de reglementare 
mediteraneene din domeniul energiei 
electrice și gazului; sprijină activitatea 
MEDREG în promovarea piețelor 
regionale euro-mediteraneene de energie 
electrică și gaz, în dezvoltarea pozițiilor 
comune asupra chestiunilor de 
reglementare legate de comerțul 
transfrontalier cu energie electrică și gaz, 
precum și în promovarea unor reguli de 
piață armonizate, transparente și 
nediscriminatorii și a schimbului de 
know-how și de experiență;

Or. en

Amendamentul 38
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare; fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei;

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare, fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a
Comunității Energiei; consideră că sunt 
necesare extinderea și aprofundarea 
Comunității Energiei, în vederea 
asigurării unor performanțe 
corespunzătoare ale pieței și a certitudinii 
juridice a investițiilor; consideră că 
mecanismele de cooperare, precum 
proiectul Baku și platforma 
Parteneriatului estic pentru securitate 
energetică, ar trebui revizuite, consolidate 
și dezvoltate;
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Or. en

Amendamentul 39
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare; fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei;

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare; fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei; solicită aplicarea 
mai eficientă a principiului reciprocității 
în relațiile cu monopolurile verticale din 
țările vecine, precum și instituirea unor 
măsuri pentru prevenirea impactului 
negativ al monopolurilor energetice din 
țările vecine asupra pieței interne a UE;

Or. lt

Amendamentul 40
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare; fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei;

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare; fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei; subliniază 
necesitatea de a lua în considerare 
contextul de reglementare și structurile de 
piață de pe piețele energiei, adică poziția 
de monopol a anumitor furnizori de 
energie și realitatea juridică;



AM\878096RO.doc 23/33 PE472.330v01-00

RO

Or. de

Amendamentul 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare; fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei;

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare; fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei și consideră că 
folosirea acesteia drept model pentru o 
viitoare „Comunitate UE-sudul 
Mediteranei” ar trebui să fie atent 
evaluată prin luarea pe deplin în 
considerare a particularităților regionale, 
a parteneriatelor existente și a planurilor 
de acțiune;

Or. en

Amendamentul 42
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare; fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei;

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare; subliniază 
faptul că această activitate ar trebui 
extinsă la vecinii noștri prin intermediul
Tratatului de instituire a Comunității 
Energiei; salută aderarea Ucrainei și a 
Moldovei la Comunitatea Energiei și 
consideră că ar trebui să se continue 
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extinderea Comunității Energiei și la alte 
țări PEV;

Or. en

Amendamentul 43
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare; fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei;

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare bazate pe 
suportul Agenției de Cooperare a 
Regulatorilor din domeniul Energiei 
(ACER), fără a contesta însă meritele 
Tratatului de instituire a Comunității 
Energiei;

Or. ro

Amendamentul 44
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare; fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei;

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare, acordând 
atenția cuvenită riscurilor de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en
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Amendamentul 45
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare; fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei;

5. salută intenția Comisiei de a accelera 
procesul de integrare a pieței energetice 
prin încurajarea unei mai mari convergențe 
a cadrelor de reglementare, fără a contesta 
însă meritele Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei, și a unei mai mari 
liberalizări a piețelor energetice din țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 46
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea consolidării 
cooperării energetice multilaterale în 
Regiunea Mării Negre, ale cărei principii-
cheie sunt stabilite de OMC și de Tratatul 
privind carta energiei; sprijină integrarea 
deplină a piețelor și a cadrului de 
reglementare pe baza legislației UE din 
domeniul energiei și al mediului și 
încurajează participarea statelor din 
regiunea extinsă a Mării Negre la 
Tratatul privind carta energiei, precum și 
asistența UE, a BEI și a BERD la 
modernizarea infrastructurii energetice în 
RMN;

Or. ro
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Amendamentul 47
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește membrilor Cartei energiei 
obligațiile lor în temeiul tratatului, 
modificărilor și protocoalelor aferente; 
subliniază că orice mecanism de 
soluționare a diferendelor trebuie 
respectat și aplicat în totalitate; 
încurajează accesul la calitatea de 
membru cu drepturi depline a actualelor 
țări observatoare din Africa de Nord și 
accesul Libiei la calitatea de membru;

Or. en

Amendamentul 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. UE ar trebui să încurajeze o 
cooperare mai extinsă în domeniul 
energiei cu țările PEV, pentru a asigura 
securitatea aprovizionării cu energie și 
pentru a promova normele pieței interne a 
UE;

Or. en

Amendamentul 49
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține cooperarea mai strânsă în 
sectoare precum industria, IMM-urile, 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea, și 
spațiul; salută propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea cunoștințelor comune și a 
spațiului de inovare, precum și a unei 
economii digitale bazate pe TIC;

6. susține cooperarea mai strânsă în 
sectoare precum industria, IMM-urile, 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea și 
spațiul; subliniază că cooperarea în 
materie de cercetare în UE ar trebui să 
susțină obiectivele politice principale ale 
UE, precum combaterea schimbărilor 
climatice, reducerea decalajului digital, 
asigurarea sustenabilității aprovizionării 
cu energie, a biodiversității și a 
ecosistemelor; salută propunerile Comisiei 
privind dezvoltarea cunoștințelor comune 
și a spațiului de inovare, precum și a unei 
economii digitale bazate pe TIC și solicită 
statelor membre și țărilor vecine să-și 
reafirme angajamentul față de progresele 
în această direcție; reiterează importanța 
unor mecanisme eficiente de facilitare a 
comerțului și a investițiilor între UE și 
țările sale vecine, în vederea consolidării 
parteneriatelor comerciale și asigurării 
accesului operatorilor economici, în 
special al IMM-urilor, la informații 
adecvate și fiabile privind mediul 
comercial și investițional din țările 
partenere;

Or. en

Amendamentul 50
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține cooperarea mai strânsă în 
sectoare precum industria, IMM-urile, 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea, și 
spațiul; salută propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea cunoștințelor comune și a 
spațiului de inovare, precum și a unei 

6. susține cooperarea mai strânsă în 
sectoare precum industria, IMM-urile, 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea, 
securitatea sistemelor informatice și 
spațiul; salută propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea cunoștințelor comune și a 
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economii digitale bazate pe TIC; spațiului de inovare, precum și a unei 
economii digitale bazate pe TIC;

Or. ro

Amendamentul 51
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține cooperarea mai strânsă în 
sectoare precum industria, IMM-urile, 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea, și
spațiul; salută propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea cunoștințelor comune și a 
spațiului de inovare, precum și a unei 
economii digitale bazate pe TIC;

6. susține cooperarea mai strânsă în 
sectoare precum industria, IMM-urile, 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea, spațiul 
și turismul; salută propunerile Comisiei 
privind dezvoltarea cunoștințelor comune 
și a spațiului de inovare, precum și a unei 
economii digitale bazate pe TIC;

Or. fr

Amendamentul 52
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. insistă asupra beneficiilor rezultate 
din inițiativele de programare comună în 
domeniul cercetării dintre UE și vecinii 
săi; încurajează, în acest sens, 
consolidarea coordonării, a cooperării și 
a sinergiilor între întreaga gamă de 
programe și activități de cercetare 
naționale finanțate de către țările riverane 
Mediteraneenei, în vederea unei mai mari 
coerențe și eficiențe globale a acțiunilor 
de cercetare în domeniul mediului din 
regiune, având ca exemplu programul 
comun de cercetare a Mării Baltice 
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(BONUS 169);

Or. fr

Amendamentul 53
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recunoaște realizările proiectului BSI 
(Black Sea Interconnection) în ceea ce 
privește crearea unei rețele regionale de 
cercetare și educație în regiunea extinsă a 
Mării Negre, precum si conectarea 
acesteia la GEANT și invită Comisia să 
continue să sprijine proiectele de 
cercetare în Regiunea Mării Negre, 
printre care HP-SEE, SEE-GRID, 
SCENE, CAREN și BSRN;

Or. ro

Amendamentul 54
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. recomandă o cooperare mai 
aprofundată în domeniul cercetării între 
UE și vecinii săi, care să vizeze un număr 
mai mare de schimburi între cercetători, 
sprijinirea rețelelor universitare 
transfrontaliere și transnaționale, crearea 
de școli doctorale comune și promovarea 
unei colaborări strategice între clustere;

Or. fr
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Amendamentul 55
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. așteaptă propunerile Comisiei cu privire 
la noul ENI și salută intenția Comisiei de a 
sublinia necesitatea pentru o mai mare 
diferențiere, flexibilitate și condiționalitate 
în acordarea asistenței; observă că, în timp 
ce normele financiare ale UE trebuie 
respectate întocmai, asistența UE ar trebui 
să fie ușor accesibilă iar aspirația spre 
excelență nu ar trebui stânjenită de un 
cadru rigid.

7. așteaptă propunerile Comisiei cu privire 
la noul ENI și salută intenția Comisiei de a 
sublinia necesitatea pentru o mai mare 
diferențiere, flexibilitate și condiționalitate 
în acordarea asistenței; încurajează 
punerea în practică a unei „logici de 
țară” care ar putea lua forma unor 
„contracte de parteneriat diferențiate” în 
cadrul PEV; observă că, în timp ce 
normele financiare ale UE trebuie 
respectate întocmai, asistența UE ar trebui 
să fie ușor accesibilă iar aspirația spre 
excelență nu ar trebui stânjenită de un 
cadru rigid.

Or. fr

Amendamentul 56
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. așteaptă propunerile Comisiei cu privire 
la noul ENI și salută intenția Comisiei de a 
sublinia necesitatea pentru o mai mare 
diferențiere, flexibilitate și condiționalitate 
în acordarea asistenței; observă că, în timp 
ce normele financiare ale UE trebuie 
respectate întocmai, asistența UE ar trebui 
să fie ușor accesibilă iar aspirația spre 
excelență nu ar trebui stânjenită de un 
cadru rigid.

7. așteaptă propunerile Comisiei cu privire 
la noul ENI și salută intenția Comisiei de a 
sublinia necesitatea pentru o mai mare 
diferențiere, flexibilitate și condiționalitate 
în autorizarea investițiilor și acordarea 
asistenței tehnice și administrative; 
observă că, în timp ce normele financiare 
ale UE trebuie respectate întocmai, 
asistența UE ar trebui să fie ușor accesibilă 
iar aspirația spre excelență nu ar trebui 
stânjenită de un cadru rigid.
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Or. de

Amendamentul 57
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. așteaptă propunerile Comisiei cu privire 
la noul ENI și salută intenția Comisiei de a 
sublinia necesitatea pentru o mai mare 
diferențiere, flexibilitate și condiționalitate 
în acordarea asistenței; observă că, în timp 
ce normele financiare ale UE trebuie 
respectate întocmai, asistența UE ar trebui 
să fie ușor accesibilă iar aspirația spre 
excelență nu ar trebui stânjenită de un 
cadru rigid.

7. așteaptă propunerile Comisiei cu privire 
la noul ENI și salută intenția Comisiei de a 
sublinia necesitatea pentru o mai mare 
diferențiere, flexibilitate și condiționalitate 
în acordarea asistenței; observă că, în timp 
ce normele financiare ale UE trebuie 
respectate întocmai, asistența UE ar trebui 
să fie ușor accesibilă și să se concentreze, 
în principal, pe sprijinirea proiectelor 
concrete și mai puțin pe consultanță, iar 
aspirația spre excelență nu ar trebui 
stânjenită de un cadru rigid.

Or. en

Amendamentul 58
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. așteaptă propunerile Comisiei cu privire 
la noul ENI și salută intenția Comisiei de a 
sublinia necesitatea pentru o mai mare 
diferențiere, flexibilitate și condiționalitate 
în acordarea asistenței; observă că, în timp 
ce normele financiare ale UE trebuie 
respectate întocmai, asistența UE ar trebui 
să fie ușor accesibilă iar aspirația spre 
excelență nu ar trebui stânjenită de un 
cadru rigid.

7. așteaptă propunerile Comisiei cu privire 
la noul ENI, salută ideea de referință a 
Comisiei ca cei care fac mai mult să 
primească mai mult și încurajează o mai 
mare diferențiere, flexibilitate și 
condiționalitate în acordarea asistenței; 
observă că, în timp ce normele financiare 
ale UE trebuie respectate întocmai, 
asistența UE ar trebui să fie ușor accesibilă 
iar aspirația spre excelență nu ar trebui 
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stânjenită de un cadru rigid.

Or. en

Amendamentul 59
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. face apel la găsirea unui just echilibru 
în politica cu țările vecine din est și cele 
din sud, dat fiind că evenimentele recente 
din Africa de Nord au reafirmat 
importanța strategică și nevoile 
semnificative în materie de dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 60
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. insistă că este important ca PEV să fie 
văzută la nivel de strategie 
macroregională, prin care să se 
coordoneze la nivel regional acțiunile UE 
și cele ale statelor membre; la nivel euro-
mediteranean, s-ar putea asigura o 
sinergie între o astfel de strategie și 
proiectele multilaterale inițiate în cadrul 
Uniunii pentru Mediterana, precum 
Planul solar mediteranean, siguranța 
civilă, autostrăzile mării sau depoluarea 
Mării Mediteraneene.

Or. fr
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