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Amendamentul 1
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară;

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară, însă consideră că acest lucru 
nu ar trebui să distragă atenția de la 
potențialul pe care măsurile pentru 
realizarea unei societăți cu un nivel redus 
de emisii de dioxid de carbon îl au în ceea 
ce privește creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă, îndeosebi în 
locuri de muncă ecologice; consideră, de 
asemenea, că Uniunea Europeană trebuie 
să dezvolte un avantaj competitiv prin 
exploatarea poziției sale de precursor;

Or. it

Amendamentul 2
Graham Watson

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară;

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că, 
deși trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară, o economie cu emisii scăzute 
de dioxid carbon reprezintă o oportunitate 
economică deosebită și ar putea, de 
asemenea, să aducă soluții la criză, și că 
trecerea la surse regenerabile de energie 
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are potențialul de a reduce substanțial 
costurile energetice pe termen lung, 
întrucât sursele de combustibil sunt 
nelimitate;

Or. en

Amendamentul 3
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară;

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că,
deși trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară, o economie cu emisii scăzute 
de dioxid carbon reprezintă o oportunitate 
economică deosebită și ar putea, de 
asemenea, să ofere soluții la criză;

Or. en

Amendamentul 4
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară;

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
economică și financiară și că sunt 
necesare soluții inovatoare pentru a 
mobiliza investițiile în măsuri de creșterea 
eficienței energetice în domeniile energiei, 
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transporturilor, industriei și în cel al 
comunicațiilor și tehnologia informației;

Or. ro

Amendamentul 5
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară;

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară și de situația economică, 
financiară și socială a tuturor statelor 
membre;

Or. ro

Amendamentul 6
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză
financiară;

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
criza financiară ar trebui considerată o 
oportunitate de a face investițiile necesare 
în producție, care să contribuie la 
creșterea economică și să ajute la 
atingerea obiectivelor pentru 2030 
și 2050;

Or. sv
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Amendamentul 7
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară;

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară în elaborarea politicilor pentru 
a asigura și a sprijini investițiile inițiale 
necesare pentru acțiuni climatice eficiente 
din punctul de vedere al costurilor, care 
să fie atinse pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 8
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară;

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
economică și financiară;

Or. en

Amendamentul 9
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză
financiară;

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050” și subliniază faptul 
că deși criza financiară ne împovărează 
enorm, aceasta poate fi depășită, în timp 
ce criza climatică avansează neîncetat;

Or. de

Amendamentul 10
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară;

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”, în modul cel mai 
rentabil și mai eficient; subliniază faptul 
că trebuie ținut cont de actuala criză 
financiară;

Or. en

Amendamentul 11
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 

1. salută Comunicarea Comisiei, „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”; subliniază faptul că 
trebuie ținut cont de actuala criză 
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financiară; financiară, că măsurile propuse trebuie să 
fie eficiente din punctul de vedere al 
costurilor și că nu trebuie să aibă 
consecințe negative în ceea ce privește 
redistribuirea;

Or. lt

Amendamentul 12
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă nonlinearitatea obiectivelor de 
reducere a emisiilor din foaia de parcurs 
pentru 2050, contrazicând faptul că în 
prezent sunt necesare acțiuni puternice 
care să ducă la inovare și să reducă în 
mod considerabil costurile tehnologiilor 
durabile; consideră că acest lucru este în 
dezacord cu competitivitatea economiei 
europene;

Or. en

Amendamentul 13
Graham Watson

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că, astfel cum a arătat 
raportul Stern al Guvernului Regatului 
Unit referitor la economia schimbărilor 
climatice, costurile economice pe termen 
lung generate de absența măsurilor de 
prevenire a schimbărilor climatice 
depășesc cu mult costurile pe termen scurt 
ocazionate de luarea unor măsuri robuste 
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și decisive acum;

Or. en

Amendamentul 14
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește faptul că cererea pentru 
energie primară va crește cu peste 30 % 
până în 2035, ducând astfel la o 
intensificare a concurenței globale pentru 
resurse energetice;

Or. en

Amendamentul 15
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE;

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE; cu toate acestea, recunoaște 
faptul că dintr-o perspectivă industrială a 
UE, cei care fac primii pași în direcția 
tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon au un avantaj competitiv în 
lumea cu emisii reduse de dioxid de 
carbon de astăzi și de mâine;

Or. en
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Amendamentul 16
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE;

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesar, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE și că trebuie realizat un 
acord internațional Post-Kyoto care să 
conțină ținte și angajamente ferme din 
partea tuturor statelor dezvoltate ale 
lumii;

Or. ro

Amendamentul 17
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE;

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE; constată că în acest context, 
reducerea emisiilor trebuie realizată într-
un mod care să nu afecteze 
competitivitatea UE;

Or. en

Amendamentul 18
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a 
țărilor din afara UE;

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce suficient de rapid emisiile totale la 
nivel mondial, dar că UE trebuie să 
continue să acționeze în mod constructiv 
în cadrul negocierilor climatice globale;

Or. sv

Amendamentul 19
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE;

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE pentru finalizarea pieței 
energetice interne a UE;

Or. en

Amendamentul 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE;

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE, în contextul unui acord 
post-2012 de reducere a emisiilor, global 
și obligatoriu din punct de vedere juridic;
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Or. pl

Amendamentul 21
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE;

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor
din afara UE; subliniază faptul că, deși 
obiectivele de mediu susținute de 
majoritatea țărilor nu sunt suficiente 
pentru a îndeplini obiectivul de 2°C, UE 
nu acționează în niciun caz singură sau 
în modul cel mai ambițios pentru 
realizarea obiectivelor;

Or. en

Amendamentul 22
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a 
țărilor din afara UE; 

2. reamintește faptul că pentru a reduce 
emisiile este necesară o implicare de 
amploare a țărilor din afara UE, pentru a 
se asigura o aplicare rapidă;

Or. de

Amendamentul 23
Matthias Groote
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE;

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile, că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE și că trebuie dezvoltată o 
diplomație europeană în domeniul 
climatic sub egida SEAE pentru a implica 
cât mai multe state;

Or. de

Amendamentul 24
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
asemenea, o implicare de amploare a 
țărilor din afara UE;

2. recunoaște faptul că schimbările 
climatice reprezintă o problemă globală 
care necesită implicarea vastă a țărilor 
terțe; numai o acțiune unilaterală nu este 
suficientă pentru a garanta reduceri 
sistematice ale emisiilor;

Or. en

Amendamentul 25
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 

2. reamintește faptul că o acțiune 
unilaterală nu este suficientă pentru a 
reduce emisiile și că este necesară, de 
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asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE;

asemenea, o implicare de amploare a țărilor 
din afara UE; subliniază faptul că 
principala provocare pentru o economie 
cu emisii reduse de dioxid de carbon este 
aceea de a garanta integrarea politicilor 
privind schimbările climatice în toate 
câmpurile de activitate de o importanță 
majoră în ceea ce privește energia, 
transporturile, agricultura, educația, 
inovarea etc.;

Or. lt

Amendamentul 26
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că emisiile cumulate 
sunt determinante pentru sistemul 
climatic; constată că și cu un plan de 
reduceri de 30 % în 2020, de 55 % 
în 2030, de 75 % în 2040 și de 90 % 
în 2050, UE ar fi în continuare 
responsabilă pentru aproximativ dublul 
cotei sale pe cap de locuitor din amprenta 
de carbon totală compatibilă cu obiectivul 
de împiedicare a unei creșteri a 
temperaturii globale de 2°C și că 
amânarea reducerilor de emisii mărește în 
mod semnificativ cota cumulată;

Or. en

Amendamentul 27
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. ia act de faptul că foaia de parcurs 
demonstrează că obiectivul actual de 20 % 
pentru 2020, din care peste jumătate ar 
putea fi realizat prin compensări externe, 
nu se află pe o cale rentabilă către o 
reducere de 80 % în 2050 comparativ 
cu 1990; subliniază că 80 % este la limita 
inferioară a intervalului de 80-95 % pe 
care IPCC l-a evaluat necesar pentru 
țările industrializate, pe care Consiliul 
European l-a stabilit ca obiectiv pentru 
UE în 2050;

Or. en

Amendamentul 28
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază faptul că fără un plafon 
mai robust pentru emisiile din 2020, 
generarea de energie și capitalul 
clădirilor vor fi caracterizate de un nivel 
înalt de emisii de dioxid de carbon și va fi 
necesară abandonarea acestora și 
înlocuirea lor rapidă în următorii ani, 
implicând costuri ridicate; subliniază, de 
asemenea, faptul că amânarea acțiunilor 
pentru 2020 va avea drept rezultat 
reducerea potențialului de reducere 
pentru 2030 și anii următori;

Or. en

Amendamentul 29
Kathleen Van Brempt
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită o mai mare corelare cu 
programele și politicile comunitare în 
vederea realizării obiectivelor foii de 
parcurs;

3. solicită adoptarea rapidă și într-un mod 
coordonat a măsurilor necesare și o mai 
mare corelare cu programele și politicile 
comunitare în vederea realizării 
obiectivelor foii de parcurs;

Or. nl

Amendamentul 30
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită o mai mare corelare cu 
programele și politicile comunitare în 
vederea realizării obiectivelor foii de 
parcurs;

3. solicită o mai mare corelare cu 
programele și politicile comunitare, 
precum și între acestea, în vederea 
realizării obiectivelor foii de parcurs; 
pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor 
UE 2020 în primul rând, recomandă 
luarea în considerare pe deplin a 
priorităților sale în noul Cadru financiar 
multianual 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 31
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită o mai mare corelare cu 
programele și politicile comunitare în 
vederea realizării obiectivelor foii de 

3. solicită o mai mare corelare cu 
programele și politicile comunitare, în 
cazul în care este necesar și rentabil, în 
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parcurs; vederea realizării obiectivelor foii de 
parcurs;

Or. en

Amendamentul 32
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că în fruntea 
clasamentului mondial privind instalarea 
de parcuri eoliene s-a aflat China, că 
producătorii chinezi și indieni de turbine 
eoliene se numără printre primii zece, iar 
China si Taiwan produc in prezent 
majoritatea panourilor fotovoltaice din 
lume; solicită Comisiei și statelor membre 
să ia măsuri pentru dezvoltarea și 
producerea eco-eficientă, pe teritoriu UE, 
a acestor tehnologii precum și a unor noi 
tehnologii inovatoare necesare atingerii 
unor obiective ambițioase privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră

Or. ro

Amendamentul 33
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită consolidarea sistemelor de 
finanțare existente, precum și facilitarea 
unor sinergii mai bune între sistemele 
naționale și cele europene de finanțare 
pentru a sprijini obiectivele foii de 
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parcurs; consideră că sistemele de 
finanțare cu surse multiple pot fi un 
instrument eficient în acest sens; 

Or. en

Amendamentul 34
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat 
de încredere care să stimuleze investițiile 
private;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 35
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat de 
încredere care să stimuleze investițiile 
private;

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat de 
încredere care să stimuleze investițiile 
private; salută concluzia foii de parcurs, 
potrivit căreia sectorul energetic ar trebui 
și este în măsură să decarbonizeze 
aproape integral până în 2050 (93 %-
99 % reduceri de emisii);

Or. en



AM\880367RO.doc 19/60 PE473.944v01-00

RO

Amendamentul 36
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat de 
încredere care să stimuleze investițiile 
private;

4. se pronunță pentru stabilirea rapidă a
unor obiective sectoriale obligatorii 
realizabile și a unui calendar realist pentru 
a crea un climat de încredere și cooperare
care să stimuleze investițiile private si o 
mai buna absorbție a fondurilor 
europene;

Or. ro

Amendamentul 37
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat de 
încredere care să stimuleze investițiile 
private;

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale care presupun 
reduceri ale emisiilor pe unitate de PIB, și 
a unui calendar realist pentru a crea un 
climat de încredere care să stimuleze 
investițiile private;

Or. en

Amendamentul 38
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se pronunță pentru stabilirea unor 4. se pronunță pentru stabilirea unor 
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obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat de 
încredere care să stimuleze investițiile 
private;

obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar ambițios pentru a crea un climat 
de încredere care să stimuleze investițiile 
private;

Or. sv

Amendamentul 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat de 
încredere care să stimuleze investițiile 
private;

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale și a unui calendar 
realist pentru a crea un climat de încredere 
care să stimuleze investițiile private;

Or. pl

Amendamentul 40
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat de 
încredere care să stimuleze investițiile 
private;

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat de 
încredere care să stimuleze investițiile 
private și să asigure locuri de muncă pe 
teritoriul UE;

Or. ro

Amendamentul 41
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat de 
încredere care să stimuleze investițiile 
private;

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale concrete într-un cadru 
global pentru obiectivele de reducere a 
emisiilor de GES și a unui calendar realist 
pentru a crea un climat de încredere care să 
stimuleze investițiile private;

Or. en

Amendamentul 42
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat de 
încredere care să stimuleze investițiile 
private;

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale clare și obligatorii și a 
unui calendar realist, inclusiv obiective 
intermediare pentru 2030 și 2040, pentru a 
crea un climat de încredere care să 
stimuleze investițiile private și pentru a 
încuraja o creștere în investițiile private;

Or. it

Amendamentul 43
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat de 

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale ușor de măsurat și a 
unui calendar realist pentru a crea un 
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încredere care să stimuleze investițiile 
private;

climat de încredere care să stimuleze 
investițiile private, precum și să evite 
denaturarea concurenței în UE și să 
prevină pierderea de competitivitate a 
industriei energofage UE pe piața 
mondială;

Or. en

Amendamentul 44
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
obiective sectoriale obligatorii și a unui 
calendar realist pentru a crea un climat de 
încredere care să stimuleze investițiile 
private;

4. se pronunță pentru stabilirea unor 
acorduri sectoriale obligatorii din punct de 
vedere juridic și a unui calendar realist 
pentru a crea un climat de încredere care să 
stimuleze investițiile private;

Or. en

Amendamentul 45
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 4 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază faptul că fiecare măsură 
propusă în vederea reducerii emisiilor de 
CO2 trebuie să fie supusă unei evaluări a 
impactului social pentru a se clarifica 
efectele asupra politicii sociale;

Or. de
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Amendamentul 46
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. ro

Amendamentul 47
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia Europeană ca în Foaia 
sa de parcurs privind energia pentru 2050 
să se concentreze asupra perioadei până 
în 2030, inclusiv prin stabilirea de repere 
pentru 2030; solicită Comisiei Europene 
să evalueze posibilitatea de a prelungi 
obiectivele privind sursele regenerabile de 
energie după 2020, deoarece acest lucru 
ar oferi o claritate durabilă pentru 
investiții industriei în care UE a obținut 
un avantaj competitiv, și să favorizeze 
supremația tehnologică a UE și inovarea 
în sectorul industrial;

Or. en
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Amendamentul 48
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că scenariile propuse 
pentru măsurile de reducere a emisiilor ar 
trebui să ia în considerare pe deplin 
caracteristicile specifice, potențialul și 
posibilitățile fiecărui stat membru; 

Or. pl

Amendamentul 49
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. ro
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Amendamentul 50
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța 
aprovizionării cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă;

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE o reducere a 
consumului, siguranța aprovizionării cu 
energie, limitarea volatilității prețurilor și 
o nouă creștere a ocupării locurilor de 
muncă; subliniază, de asemenea, 
economiile semnificative de energie care 
ar putea fi realizate prin aplicarea 
corespunzătoare a Directivei privind 
proiectarea ecologică;

Or. it

Amendamentul 51
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța
aprovizionării cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă;

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE o siguranță 
sporită a aprovizionării cu energie și 
creșterea ocupării locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 52
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța 
aprovizionării cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă;

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța 
aprovizionării cu energie, îmbunătățirea 
competitivității UE și creșterea ocupării 
locurilor de muncă;

Or. nl

Amendamentul 53
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța 
aprovizionării cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă;

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va contribui la instaurarea 
siguranței aprovizionării cu energie și la 
creșterea ocupării locurilor de muncă în 
UE;

Or. sv

Amendamentul 54
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța 
aprovizionării cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă;

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța și 
consecvența aprovizionării cu energie, 
prețuri corecte și competitive ale energiei 
pentru consumatori și întreprinderi, și 
creșterea ocupării locurilor de muncă;

Or. lt
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Amendamentul 55
Graham Watson

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța 
aprovizionării cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă;

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța 
aprovizionării cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă și subliniază 
rolul pe care o super-rețea electrică 
europeană interconectată l-ar putea avea 
în îmbunătățirea securității și a fiabilității 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 56
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța
aprovizionării cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă;

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050, fără a aduce atingere 
preferințelor statelor membre pentru un 
mix energetic care reflectă condițiile 
specifice la nivel național, va putea aduce 
UE mai multă diversitate și siguranță în 
aprovizionarea cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 57
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța 
aprovizionării cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă;

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea crește siguranța 
aprovizionării cu energie a UE și rata de 
ocupare a populației active;

Or. ro

Amendamentul 58
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța
aprovizionării cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă;

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța 
aprovizionării cu energie, competitivitate și 
durabilitate în domeniul mediului, 
precum și creșterea ocupării locurilor de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 59
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța 
aprovizionării cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă;

5. consideră că realizarea obiectivelor până 
în 2050 va putea aduce UE siguranța 
aprovizionării cu energie și creșterea 
ocupării locurilor de muncă și ar trebui să 
urmărească reducerea riscului de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon în 
UE, îndeosebi în sectoarele mari 
consumatoare de energie;
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Or. en

Amendamentul 60
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. ro

Amendamentul 61
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020; 
solicită alocarea mai multor resurse, în 
primul rând pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în spiritul directivei 
EE;

6. reamintește evaluările existente care 
indică faptul că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) nu va fi atins până în 2020; solicită o 
politică mai ambițioasă în materie de 
eficiență energetică care, în plus, ar 
trebui să vizeze perioada de după 2020; 
subliniază că măsurile de eficiență a 
consumului de energie duc la noi locuri 
de muncă, economii, siguranța 
aprovizionării, creșterea competitivității și 
reducerea emisiilor;

Or. sv
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Amendamentul 62
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020; 
solicită alocarea mai multor resurse, în 
primul rând pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în spiritul directivei 
EE;

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) nu este în prezent pe cale să fie atins 
până în 2020; solicită mai multă ambiție,
alocarea mai multor resurse și un mai 
mare angajament politic, în primul rând 
pentru îmbunătățirea eficienței energetice 
a clădirilor, în spiritul directivei EE;

Or. en

Amendamentul 63
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020; 
solicită alocarea mai multor resurse, în 
primul rând pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în spiritul directivei 
EE;

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020 si 
trebuie susținut prin dezvoltarea de noi 
instrumente de finanțare atât la nivel 
european, cât și la nivel național; solicită 
alocarea mai multor resurse, în primul rând 
pentru creșterea eficienței energetice a 
clădirilor, în spiritul directivei EE;

Or. ro

Amendamentul 64
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020; 
solicită alocarea mai multor resurse, în 
primul rând pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în spiritul directivei 
EE;

6. reamintește că obiectivul privind 
îmbunătățirea cu 20% a eficienței 
energetice (EE) va fi greu de atins până în 
2020; solicită alocarea mai multor resurse, 
în primul rând pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în spiritul directivei 
EE;

Or. en

Amendamentul 65
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020; 
solicită alocarea mai multor resurse, în 
primul rând pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în spiritul directivei 
EE;

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020, cu 
excepția cazurilor în care obiectivele 
obligatorii sunt adoptate, ceea ce va aduce 
investiții adecvate; solicită măsuri mai 
rapide, alocarea mai multor resurse, 
acorduri clare și măsuri obligatorii pentru 
creșterea eficienței energetice în toate 
sectoarele și în special a clădirilor, în 
spiritul directivei EE;

Or. nl

Amendamentul 66
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că obiectivul privind 6. reamintește că obiectivul privind 
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creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020; 
solicită alocarea mai multor resurse, în 
primul rând pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în spiritul directivei 
EE;

creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020; 
solicită alocarea mai multor resurse, în 
primul rând pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în spiritul directivei 
EE, îndeosebi prin intermediul renovării 
clădirilor existente, și îndeamnă luarea în 
considerare a opțiunilor pentru 
mobilizarea unor noi surse de finanțare;

Or. lt

Amendamentul 67
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice
(EE) va fi greu de atins până în 2020; 
solicită alocarea mai multor resurse, în 
primul rând pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în spiritul directivei 
EE;

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020; 
solicită alocarea mai multor resurse, în 
primul rând pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în spiritul directivei 
EPBD (Directiva 2010/31/UE), și pentru 
utilizarea energiilor din surse 
regenerabile;

Or. ro

Amendamentul 68
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020; 
solicită alocarea mai multor resurse, în 

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) comparativ cu previziunile pentru 
2020 va fi greu de atins; este pe deplin de 
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primul rând pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în spiritul directivei 
EE;

acord cu concluziile care se desprind din 
foaia de parcurs a Comisiei, potrivit 
căreia politicile privind eficiența 
consumului de energie sunt esențiale 
pentru reducerea în continuare a 
emisiilor de dioxid carbon; salută, în acest 
sens, prioritățile stabilite de directiva EE 
propusă; constată că este necesară
alocarea mai multor resurse, în primul rând 
pentru creșterea eficienței energetice a 
clădirilor, și subliniază importanța 
investițiilor private pentru depășirea 
constrângerilor bugetare actuale în
sectorul public;

Or. en

Amendamentul 69
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020; 
solicită alocarea mai multor resurse, în 
primul rând pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în spiritul directivei
EE;

6. reamintește că obiectivul privind 
creșterea cu 20% a eficienței energetice 
(EE) va fi greu de atins până în 2020; 
solicită alocarea mai multor resurse și 
măsuri, în primul rând pentru creșterea 
eficienței energetice a clădirilor, în spiritul 
noii propuneri EE; este de acord cu 
obiectivul de 3 % pentru renovarea
clădirilor publice;

Or. it

Amendamentul 70
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recunoaște faptul că – potrivit foii de 
parcurs a Comisiei pentru 2050 – în cazul 
în care UE atinge obiectivele politicilor 
sale actuale, în special obiectivul de 20 % 
al eficienței consumului de energie, acest 
lucru ar permite UE să reducă emisiile de 
CO2 cu 25 % pe plan intern sau mai mult 
în 2020 și că această reducere ar continua 
să fie rentabilă în vederea atingerii 
obiectivului pe termen lung de reducere 
cu 80-95 % a emisiilor de GES peste 
nivelurile din 1990 până în 2050; constată 
că, în conformitate cu foaia de parcurs, o 
abordare mai puțin ambițioasă ar duce la 
costuri semnificativ mai mari pentru 
întreaga perioadă; reamintește, cu toate 
acestea, faptul că rentabilitatea 
investițiilor trebuie să fie întotdeauna 
măsurată în funcție de implicațiile 
acestora la nivel bugetar;

Or. en

Amendamentul 71
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. ia act de faptul că raportul AIE 
„Perspectivele energetice mondiale 2011” 
va include o situație privind reducerea 
energiei nucleare, conform căreia 
creșterea preconizată la nivel mondial a 
emisiilor de CO2 din sectorul energetic ar 
putea fi substanțial mai mare pe termen 
mediu, ca urmare a creșterii gradului de 
utilizare a combustibililor fosili; susține 
că, în conformitate cu astfel de ipoteze 
AIE, pentru atingerea obiectivului de 2°C 
ar fi necesară o accelerare a dezvoltării și 
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a utilizării tehnologiilor CSC în centralele 
electrice pe bază de cărbune și gaz;

Or. en

Amendamentul 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute 
și solicită cel puțin dublarea fondurilor
pentru cercetarea energetică în cadrul 
Horizon 2020;

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute 
și solicită ca fondurile pentru cercetarea 
energetică în cadrul Horizon 2020 să fie 
concentrate în mod pregnant pe acele 
tehnologii ecologice și durabile care vor 
contribui la îndeplinirea obiectivului 
pentru 2020 și pentru anii ulteriori, 
ducând astfel la o creștere a fondurilor 
pentru surse regenerabile de energie la 
1,5 miliarde de euro pe an; reamintește 
faptul că Planul SET este inițiativa 
emblematică a Uniunii Europene privind 
tehnologiile de emisii reduse de dioxid de 
carbon și, prin urmare, solicită ca alocări 
financiare suficiente pentru fiecare 
tehnologie din cadrului Planului SET să 
fie indicate în linii bugetare separate ale 
Planului SET; reamintește că alocările 
financiare actuale în domeniul energetic 
reprezintă doar 0,5 % din bugetul UE 
2007-2013, ceea ce nu este în 
conformitate cu prioritățile politice ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 73
Graham Watson
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute
și solicită cel puțin dublarea fondurilor 
pentru cercetarea energetică în cadrul 
Horizon 2020;

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii fără emisii de 
dioxid de carbon și solicită cel puțin 
dublarea fondurilor pentru cercetarea 
energetică în cadrul Horizon 2020; 
reamintește că, în Rezoluția sa din 
9 iulie 2008 referitoare la Planul strategic 
european pentru tehnologiile energetice, 
Parlamentul European a solicitat ca 
anual 2 miliarde de euro din bugetul UE 
să fie alocate cercetării și dezvoltării în 
Planul strategic privind tehnologiile 
energetice (SET) pentru a contribui la 
reducerea costurilor tehnologiilor 
energetice cu emisii reduse de dioxid de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 74
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute 
și solicită cel puțin dublarea fondurilor 
pentru cercetarea energetică în cadrul 
Horizon 2020;

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de noi tehnologii energetice, 
în special a celor cu emisii scăzute și 
solicită cel puțin dublarea fondurilor pentru 
cercetarea energetică în cadrul Horizon 
2020;

Or. ro

Amendamentul 75
Ioannis A. Tsoukalas
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute 
și solicită cel puțin dublarea fondurilor 
pentru cercetarea energetică în cadrul 
Horizon 2020;

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute 
și eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie, și solicită cel puțin 
dublarea fondurilor pentru cercetarea 
energetică în cadrul Horizon 2020;

Or. en

Amendamentul 76
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute 
și solicită cel puțin dublarea fondurilor 
pentru cercetarea energetică în cadrul 
Horizon 2020;

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute, 
punând un accent deosebit pe Planul 
SET, și solicită cel puțin dublarea 
fondurilor pentru toate canalele de 
finanțare destinate cercetării energetice în 
cadrul Horizon 2020;

Or. en

Amendamentul 77
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute 
și solicită cel puțin dublarea fondurilor 
pentru cercetarea energetică în cadrul 

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute 
și solicită cel puțin revizuirea fondurilor 
pentru cercetarea energetică în cadrul 
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Horizon 2020; Horizon 2020;

Or. en

Amendamentul 78
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute 
și solicită cel puțin dublarea fondurilor 
pentru cercetarea energetică în cadrul 
Horizon 2020;

7. subliniază importanța C&D pentru 
dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute 
și solicită cel puțin menținerea fondurilor 
pentru cercetarea energetică în cadrul 
Horizon 2020 la nivelurile actuale de 
finanțare;

Or. pl

Amendamentul 79
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 7 – liniuța 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- consideră că sporirea eficienței 
consumului de energie poate fi realizată 
prin înlocuirea sistemelor existente cu 
sisteme de încălzire și de răcire de ultimă 
generație;

Or. it

Amendamentul 80
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei și statelor membre 
ca, pentru a reduce emisiile poluante 
emise de sectorul transporturilor, să 
considere prioritare investițiile în 
dezvoltarea unei rețele electrice 
inteligente la nivel Pan-European, 
capabilă să preia energia produsă la nivel 
local și regional din surse regenerabile și 
care să contribuie la dezvoltarea 
infrastructurii necesare pentru utilizarea 
vehiculelor electrice;

Or. ro

Amendamentul 81
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că obiectivele 
propuse de reducere a emisiilor pentru 
sectorul energetic și industrial se bazează 
într-o mare măsură pe tehnologia CSC, 
care este încă în faza de testare și de 
precomercializare; subliniază necesitatea 
luării în considerare a unor scenarii 
alternative, având în vedere îndoielile 
serioase cu privire la posibilitatea de a 
utiliza această tehnologie la scară largă și 
probabilitatea ridicată ca aceasta să 
constituie un eșec comercial;

Or. pl

Amendamentul 82
Zigmantas Balčytis
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Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a pune în 
aplicare pe deplin și în mod corespunzător 
măsurile prevăzute în Planul pentru 
eficiență energetică, necesare pentru a 
îndeplini obiectivele de eficiență 
energetică;

Or. lt

Amendamentul 83
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea ca Europa să își 
asume un rol de lider în cercetarea în 
domeniul tehnologiilor ecologice și 
eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie și să dezvolte o 
cooperare strânsă în domeniu cu 
parteneri internaționali, îndeosebi cu 
țările BRICS;

Or. en

Amendamentul 84
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. ia act de deplasarea inovării științifice 
și tehnologice durabile din Europa către 
alte părți ale lumii, ceea ce poate conduce 
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la pierderea de către UE a poziției sale de 
lider tehnologic în domeniu și 
transformarea sa într-un importator net al 
unor astfel de tehnologii și produse 
conexe finite; subliniază, în acest sens, 
importanța valorii adăugate europene 
pentru dezvoltarea și producția internă de 
tehnologii și produse pentru eficiența 
consumului de energie și energiile 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 85
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază faptul că deciziile recente 
în anumite state membre de a restricționa 
utilizarea energiei nucleare vor avea un 
impact major asupra mixului energetic al 
UE pe viitor, și că acest lucru nu a fost 
luat în considerarea în cadrul 
comunicării sau al evaluării impactului;

Or. pl

Amendamentul 86
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază rolul important al energiilor 
regenerabile și inovatoare și necesitatea 
urgentă de a găsi soluții mai performante 
pentru stocare și creșterea randamentului 
energetic;

8. subliniază rolul important al energiilor 
regenerabile și inovatoare; invită Comisia 
să evalueze posibilitatea și impactul 
macroeconomic de a stabili noi obiective 
obligatorii pentru energiile regenerabile 
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de 45 % până în 2030, inclusiv de energie 
electrică din surse regenerabile de 60 %, 
pentru a oferi o claritate a investițiilor și
pentru a favoriza supremația tehnologică 
și inovarea industrială;

Or. en

Amendamentul 87
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază rolul important al energiilor 
regenerabile și inovatoare și necesitatea 
urgentă de a găsi soluții mai performante 
pentru stocare și creșterea randamentului 
energetic;

8. subliniază rolul important al energiilor 
regenerabile și inovatoare și necesitatea 
urgentă de a găsi soluții mai performante 
pentru stocare, creșterea randamentului 
energetic și garantarea transportului 
eficient de energie;

Or. pl

Amendamentul 88
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază rolul important al energiilor 
regenerabile și inovatoare și necesitatea 
urgentă de a găsi soluții mai performante 
pentru stocare și creșterea randamentului 
energetic;

8. subliniază rolul important al energiilor 
regenerabile și inovatoare și necesitatea 
urgentă de a găsi soluții mai performante 
pentru stocare și creșterea randamentului 
energetic, inclusiv măsurile adecvate în 
domeniul infrastructurii;

Or. de

Amendamentul 89
Marita Ulvskog
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază rolul important al energiilor 
regenerabile și inovatoare și necesitatea 
urgentă de a găsi soluții mai performante 
pentru stocare și creșterea randamentului 
energetic;

8. subliniază faptul că energiile 
regenerabile, inovarea, dezvoltarea și
implementarea tehnologiilor inovatoare 
sunt definitorii în combaterea 
schimbărilor climatice și, totodată, 
convingerea partenerilor UE din întreaga 
lume că reducerile de emisii sunt posibile 
fără pierdere de competitivitate și de 
locuri de muncă; consideră că este 
esențial ca Europa să conducă prin 
puterea exemplului, prin creșterea
substanțială a cheltuielilor dedicate 
cercetării în domeniul tehnologiilor 
industriale și energetice ecologice și 
eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie;

Or. en

Amendamentul 90
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. atrage atenția asupra importanței 
dezvoltării în continuare a energiei 
regenerabile și a impunerii de obiective 
privind energia regenerabilă pentru 2030, 
întrucât acestea vor sprijini atingerea 
obiectivelor până în 2050, vor oferi 
industriei certitudinea necesară privind 
investițiile, vor reduce în mod semnificativ 
emisiile de GES, vor crea locuri de muncă 
și vor promova independența energetică a 
UE;

Or. nl
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Amendamentul 91
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că sporirea eficienței 
resurselor prin, de exemplu, reciclarea 
deșeurilor, o mai bună gestionare a 
deșeurilor și schimbările de 
comportament joacă un rol deosebit de 
important în realizarea obiectivelor 
strategice pentru reducerea emisiilor de 
CO2;

Or. lt

Amendamentul 92
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța unui mediu 
investițional stabil și fertil pentru 
utilizarea energiilor regenerabile 
după 2020; prin urmare, invită Comisia 
să dezvolte o strategie pentru utilizarea 
energiilor regenerabile după 2020 pe baza 
unui obiectiv european intermediar 
obligatoriu pentru o energie regenerabilă 
de 45 % până în 2030;

Or. en

Amendamentul 93
Chris Davies
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Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. recunoaște progresele foarte 
importante în dezvoltarea de surse 
regenerabile de energie înregistrate de 
statele membre de la stabilirea 
obiectivelor obligatorii pentru 2020 și 
invită Comisia să prezinte propuneri 
pentru obiective suficient de ambițioase 
pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 94
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța acordării de 
stimulente pentru investițiile publice și 
private axate pe conceperea și dezvoltarea 
de tehnologii ușor de reprodus pentru a 
îmbunătăți calitatea economisirii și a 
eficienței consumului de energie;

Or. en

Amendamentul 95
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază faptul că atingerea 
obiectivelor stabilite în planurile 
naționale de acțiune în domeniul energiei 
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este esențială pentru atingerea 
obiectivelor UE generale pentru 2050 și 
consideră că Comisia ar trebui să ia 
măsuri în cazul în care obiectivele nu sunt 
realizate;

Or. nl

Amendamentul 96
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază faptul că achizițiile publice 
pot contribui în mod substanțial la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, îndeosebi prin introducerea de 
criterii de eficiență energetică în 
procedurile de achiziții publice pentru 
construcții și servicii publice;

Or. lt

Amendamentul 97
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. reamintește faptul că este necesar ca 
rețelele de energie să fie modernizate și 
dezvoltate, îndeosebi pentru a transporta 
energii regenerabile produse în regiuni cu 
potențial major, precum energia eoliana 
din largul Mării Nordice și energia solară 
din sudul Europei și pentru a permite 
producția descentralizată de energii 
regenerabile;
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Or. en

Amendamentul 98
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază că standardizarea TIC ar 
putea fi extrem de benefică pentru 
sectoarele de piață pentru care sunt
necesare condiții de interoperabilitate; în 
plus, investițiile în domeniul TIC vor avea 
un impact pozitiv asupra utilizării pe 
termen lung a vehiculelor electrice și a 
rețelelor și a contoarelor inteligente;

Or. en

Amendamentul 99
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

9. recunoaște că, întrucât sunt necesar 
mai mulți ani pentru construcția 
infrastructurii de transport de energie 
electrică, care prezintă o durată lungă de 
viață, o viziune pe termen lung asupra 
activelor rețelelor este necesară de 
urgență pentru a orienta investițiile 
actuale și viitoare, împreună cu o utilizare 
optimă a rețelei existente; salută accentul 
pus pe infrastructura energetică în 
următoarea facilitate „Conectarea 
Europei” și îndeamnă statele membre să 
investească mai multe resurse în 
infrastructurile energetice, în special în 
rețele și în contoare inteligente și în 
interconexiunile regionale, prin intermediul 
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unui plan de investiții bazat pe pachetul 
legislativ privind infrastructurile energetice 
din UE; constată că acest lucru va 
îmbunătăți concurența pe piața internă a 
electricității și va crește securitatea 
aprovizionării cu energie electrică; invită 
Comisia să propună soluții practice cu 
privire la modul cel mai bun de acordare 
de stimulente pentru o rețea europeană în 
larg, pentru consolidarea transportului pe 
uscat și pentru o rețea transeuropeană 
suplimentară în vederea asigurării 
fluxului de cantități substanțiale de 
energie din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 100
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în modernizarea și dezvoltarea 
rețelelor cât și în contoare inteligente și în 
interconexiunile regionale, prin intermediul 
unui plan de investiții bazat în special pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

Or. ro

Amendamentul 101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare 
inteligente, ambele fiind condiții 
prealabile pentru crearea unei piețe 
energetice eficiente, și în interconexiunile 
regionale, prin intermediul unui plan de 
investiții bazat pe pachetul legislativ 
privind infrastructurile energetice din UE;

Or. en

Amendamentul 102
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

9. invită UE și statele membre să 
investească mai multe resurse în 
infrastructurile energetice, în special în 
rețele și în contoare inteligente și în 
interconexiunile regionale, prin intermediul 
unui plan de investiții bazat pe pachetul 
legislativ privind infrastructurile energetice 
din UE;

Or. nl

Amendamentul 103
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 



PE473.944v01-00 50/60 AM\880367RO.doc

RO

în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
prioritățile naționale și pachetul legislativ 
privind infrastructurile energetice din UE;

Or. sv

Amendamentul 104
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare 
inteligente, infrastructuri GNL, și în 
interconexiunile regionale, prin intermediul 
unui plan de investiții bazat pe pachetul 
legislativ privind infrastructurile energetice 
din UE;

Or. en

Amendamentul 105
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare 
inteligente și în interconexiunile regionale, 
prin intermediul unui plan de investiții 
bazat pe pachetul legislativ privind 
infrastructurile energetice din UE;

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele inteligente, contoare 
inteligente și în rețele energetice în 
interconexiunile regionale, prin intermediul 
unui plan de investiții bazat pe pachetul 
legislativ privind infrastructurile energetice 
din UE;
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Or. en

Amendamentul 106
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare
inteligente și în interconexiunile regionale, 
prin intermediul unui plan de investiții 
bazat pe pachetul legislativ privind 
infrastructurile energetice din UE;

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice 
necesare pentru transformarea într-o 
economie energetică durabilă, în special 
în rețele energetice inteligente și în 
interconexiunile regionale, prin intermediul 
unui plan de investiții bazat pe pachetul 
legislativ privind infrastructurile energetice 
din UE;

Or. en

Amendamentul 107
Graham Watson

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

9. invită statele membre și Comisia 
Europeană să investească mai multe 
resurse în infrastructurile energetice, în 
special în rețele de transport de 
electricitate și în contoare inteligente și în 
interconexiunile regionale, prin intermediul 
unui plan de investiții bazat pe pachetul 
legislativ privind infrastructurile energetice 
din UE;

Or. en
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Amendamentul 108
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

9. subliniază că Europa ar trebui să fie în 
avangarda dezvoltării tehnologiilor 
internet legate de energie și a aplicațiilor 
TIC cu emisii reduse de dioxid de carbon; 
invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

Or. en

Amendamentul 109
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare
inteligente și în interconexiunile regionale, 
prin intermediul unui plan de investiții 
bazat pe pachetul legislativ privind 
infrastructurile energetice din UE;

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele, rețele inteligente și 
instalarea completă și în timp util a 
contoarelor inteligente și în 
interconexiunile regionale, prin intermediul 
unui plan de investiții bazat pe pachetul 
legislativ privind infrastructurile energetice 
din UE;

Or. en

Amendamentul 110
Mario Pirillo
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Proiect de aviz
Punctul 9 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele, în contoare inteligente 
și în sistemele inteligente pentru domiciliu 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

Or. it

Amendamentul 111
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE, pentru a asigura 
diversificarea puternică a surselor de 
aprovizionare cu energie, ceea ce 
presupune atât diversificarea rutelor de 
tranzit, cât și o țară de origine;

Or. en

Amendamentul 112
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE;

9. invită statele membre să investească mai 
multe resurse în infrastructurile energetice, 
în special în rețele și în contoare inteligente 
și în interconexiunile regionale, prin 
intermediul unui plan de investiții bazat pe 
pachetul legislativ privind infrastructurile 
energetice din UE; invită Comisia 
Europeană să răspundă în mod 
corespunzător necesităților de finanțare 
ale construirii unei rețele europene 
integrate;

Or. en

Amendamentul 113
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 9 – liniuța 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- subliniază necesitatea de a stabili 
obiective obligatorii pentru energiile 
regenerabile și pentru eficiența 
consumului de energie după 2020 
(obiective indicative pentru 2030, 2040 
și 2050), astfel încât să se asigure claritate 
pentru investiții și să se promoveze 
supremația tehnologică și inovarea în 
sectorul industrial;

Or. it

Amendamentul 114
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 9 – subpunctul 1 (nou)



AM\880367RO.doc 55/60 PE473.944v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

își exprimă speranța ca discuțiile să fie 
lansate în curând cu privire la 
instrumente financiare care trebuie 
folosite pentru a atinge obiectivele politice 
ale foii de parcurs și fără de care va fi 
dificil să se stabilească un sistem pentru 
investiții în tehnologii noi, cu o eficiență 
ridicată a consumului de energie și cu 
emisii scăzute de dioxid carbon;

Or. it

Amendamentul 115
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 9 – subpunctul 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază rolul important al finanțării 
politicii regionale și de coeziune, ca 
instrument principal pentru cofinanțarea 
măsurilor regionale pentru tranziția către 
o economie cu emisii reduse de dioxid 
carbon, și consideră că o proporție 
semnificativă a finanțării pentru perioada 
de programare 2014-2020 ar trebui 
alocată pentru îndeplinirea obiectivelor 
foii de parcurs pentru anul 2050;

Or. it

Amendamentul 116
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9a. recunoaște că, alături de o 
infrastructură adecvată de transport de 
energie electrică este necesar ca 
integrarea eficientă a cantităților mari de 
surse de energie regenerabilă să aibă 
norme de piață care să permită schimbul 
internațional eficient și transparent de 
energie; solicită, prin urmare, o integrare 
rapidă și o absorbție a piețelor de energie 
electrică transfrontaliere, în special în 
ceea ce privește orizonturile de timp 
intraday (pe parcursul zilei curente) și 
day-ahead (înainte de începerea zilei de 
tranzacționare );

Or. en

Amendamentul 117
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază importanța bunei 
funcționări a pieței în vederea dezvoltării 
infrastructurii energetice necesare, dar 
constată că în unele cazuri forțele pieței 
nu vor fi suficiente pentru a atinge 
rezultatele dorite, astfel încât este esențial 
ca guvernul să furnizeze sprijinul 
financiar necesar, îndeosebi pentru a 
finanța proiectele transfrontaliere sau 
proiectele-cheie, care pe termen scurt nu 
sunt atractive pentru piață, dar care sunt 
necesare pentru a dezvolta o rețea de 
infrastructură europeană integrată;

Or. nl
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Amendamentul 118
Chris Davies

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia să ofere o indicație 
clară investitorilor, propunând acum ca, 
începând cu 2030, nicio nouă sursă de 
energie electrică să nu fie autorizată dacă 
emite peste 50 g de CO2/Kw pe oră, 
insistând totodată ca toate mijloacele de 
realizare a unei astfel de generații cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon 
(inclusiv sursele de energie regenerabile, 
energia nucleară, utilizarea tehnologiei de 
captare și de stocare a carbonului, 
precum și biomasa produsă în mod 
durabil) să fie disponibile pentru 
îndeplinirea acestei cerințe;

Or. en

Amendamentul 119
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia să prezinte o propunere 
legislativă privind obligațiunile pentru 
proiecte specifice destinate finanțării 
proiectelor de infrastructură europeană 
(energie și transport) de interes strategic;

Or. en

Amendamentul 120
Pilar del Castillo Vera
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Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că TIC pot și ar 
trebui să joace un rol major în 
promovarea unui consum responsabil de 
energie în gospodării, în transporturi și în 
generarea și producția de energie; 
consideră că contoarele inteligente, 
iluminarea eficientă, cloud computing-ul 
și programele distribuite vor transforma 
schemele de utilizare a surselor de 
energie;

Or. en

Amendamentul 121
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. ia act de contribuția energiei nucleare 
la reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon, deoarece închiderea centralelor 
nucleare care funcționează în UE ar 
conduce la o creștere de 50 % a emisiilor; 
împărtășește, cu toate acestea, 
preocuparea cetățenilor europeni cu 
privire la riscurile pe care le prezintă 
utilizarea energiei nucleare și solicită o 
mai mare strictețe a cadrului european 
pentru siguranță nucleară și scoaterea din 
funcțiune a centralelor nucleare care 
dispun de o tehnologie învechită;

Or. en

Amendamentul 122
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază necesitatea imperativă de 
adaptare a politicii de standardizare la 
evoluțiile pieței pentru sunt necesare 
condiții de interoperabilitate, ceea ce va 
contribui la accelerarea activităților 
privind standardele tehnice pentru 
vehiculele electronice și rețelele și 
contoarele inteligente, în vederea 
finalizării acestora până în 2012;

Or. en

Amendamentul 123
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază, din perspectiva viitoarelor 
prețuri ale electricității, necesitatea luării 
în considerare a efectului ordinii 
meritelor, prin care cantități enorme de 
surse regenerabile de energie la costuri 
marginale reduse duc la scăderea 
prețurilor energiei electrice;

Or. en

Amendamentul 124
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

10a. invită Comisia și statele membre să 
exercite presiuni pentru o punere în 
aplicare mai rapidă a acordului G20 
privind eliminarea subvențiilor pentru 
combustibilii fosili; subliniază faptul că, 
pentru a avea impactul dorit, punerea în 
aplicare trebuie să fie coordonată la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 125
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. constată că, în abordarea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, una dintre cele mai 
sensibile probleme este asigurarea 
competitivității UE și, prin urmare, 
consideră că o atenție deosebită ar trebui 
acordată negocierilor internaționale în 
materie de schimbări climatice, pentru a 
se asigura că toate țările dezvoltate și 
țările cu rate ridicate de creștere 
economică adoptă obiective ambițioase și 
suficiente pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră;

Or. lt


