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Amendamentul 1
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Propunerea de rezoluție 
referitoare la impactul instalațiilor de 
energie fotovoltaică asupra pășunilor 
(B7-0186/2012),

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Propunerea de rezoluție 
referitoare la construirea unor centrale 
electrice care să valorifice energia 
maremotrică (B7-0192/2012),

eliminat

Or. en

Amendamentul 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere noua Directivă privind 
eficiența energetică,

Or. en
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Amendamentul 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere acordul informal 
încheiat între Parlamentul European și 
Consiliu referitor la Directiva privind 
eficiența energetică,

Or. en

Amendamentul 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât ar trebui reamintit faptul că 
pilonii politicii energetice a UE sunt 
securitatea aprovizionării (diversitatea 
surselor), prețurile competitive și eficiența 
energetică, care sunt completate de 
obiectivul politic de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât trebuie să se țină cont de 
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competitivitatea industriei europene prin 
intermediul unor politici și instrumente 
adecvate și prin adaptarea la un proces 
care ar reindustrializa economia;

Or. en

Amendamentul 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât este în interesul statelor 
membre să își reducă dependența de 
importurile de energie cu prețuri volatile 
și să își diversifice sursele de energie;

Or. en

Amendamentul 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât securitatea energetică 
implică anumite provocări legate de 
atenuarea incertitudinilor care generează 
tensiuni între state și de reducerea 
ineficiențelor de pe piață care limitează 
beneficiile comerțului, atât pentru 
furnizori, cât și pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât este important să se poată 
stabili încă de la început dacă obiectivele 
dificile ale perspectivei pot fi îndeplinite, 
precum și să se analizeze impactul asupra 
economiei UE, inclusiv asupra 
competitivității globale, a ocupării forței 
de muncă și a securității sociale;

Or. en

Amendamentul 10
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât statele membre, companiile 
energetice și publicul larg trebuie să aibă 
o perspectivă clară asupra direcției 
urmate de politica energetică a UE, care 
trebuie să fie susținută de mai multă 
certitudine, inclusiv de etape și obiective 
pentru anul 2030, în vederea stimulării și 
a reducerii riscurilor investițiilor pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 11
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să
înceapă acum; prin urmare, aprobă 
Perspectiva energetică 2050 a Comisiei ca 
bază pentru propunerea de inițiative 
legislative și de alte inițiative privind 
politica energetică în vederea dezvoltării 
unui cadru de politică pentru 2030, 
inclusiv etape și obiective; observă că 
definirea obiectivelor energetice pentru
2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite 
statelor membre să coopereze și să nu se 
simtă reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile pe care statele 
membre le pot obține din colaborarea
pentru o transformare a sistemelor 
energetice care ar trebui aplicată fără 
întârziere și într-un ritm dictat de 
progresele înregistrate în negocierile 
globale privind schimbările climatice; prin 
urmare, consideră că Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei reprezintă o 
bază pentru discuții;

Or. pl

Amendamentul 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective;
observă că definirea obiectivelor 
energetice pentru 2050 presupune o 
guvernanță paneuropeană; urmărește, în 
spiritul Uniunii, o strategie care va 
permite statelor membre să coopereze și 
să nu se simtă reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030; solicită Comisiei să propună 
un pachet de măsuri în domeniul 
energetic și climatic, care să includă 
obiective ferme pentru anul 2030 cu 
privire la sursele de energie regenerabile, 
la reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră și la eficiența energetică;
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Or. en

Amendamentul 13
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite 
statelor membre să coopereze și să nu se 
simtă reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, pe baza unor obiective 
privind emisiile de gaze cu efect de seră, 
sursele de energie regenerabile și 
eficiența energetică; observă că definirea 
obiectivelor energetice pentru 2050 
presupune existența unor sisteme 
energetice cu emisii aproape de zero, care 
să fie conforme cu cercetările științifice 
ale ONU asupra climei și cu concluziile 
Consiliului European;

Or. en

Amendamentul 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 

1. recunoaște beneficiile colaborării
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; consideră Perspectiva energetică 
2050 a Comisiei un document de orientare
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propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

pentru propunerea de inițiative legislative 
și de alte inițiative privind politica 
energetică în vederea dezvoltării unui 
cadru de politică stabil și pe termen lung
care să vizeze un sistem energetic pentru
2050 cu emisii reduse de carbon, 
competitiv și sigur, inclusiv etape și 
obiectivul de reducere a emisiilor; observă 
că definirea obiectivelor energetice pentru 
2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie neutră din punct de 
vedere tehnologic care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă; încurajează 
eforturile de definire a cadrului de 
politică pentru 2030 într-un interval de 
timp corespunzător care să asigure 
securitatea investitorilor;

Or. en

Amendamentul 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective;
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; observă că definirea obiectivelor 
energetice pentru 2050 presupune o 
guvernanță paneuropeană – crearea 
comunității europene a energiei; 
urmărește, în spiritul Uniunii, o strategie 
care va permite statelor membre să 
coopereze și să nu se simtă reprimate de 
perspectivă;
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Justificare

Necesitatea înființării comunității europene a energiei a fost confirmată în Rezoluția 
Parlamentului European din 8 noiembrie 2010, intitulată „Către o nouă strategie energetică 
pentru Europa 2011-2020” (raportul Kolarska Bobinska). O comunitate europeană a 
energiei caracterizată de elemente precum o piață comună și solidă a energiei, finanțare 
europeană comună pentru noile tehnologii energetice cu emisii scăzute și coordonarea 
achiziționării de energie în afara Uniunii Europene are o importanță crucială în realizarea 
obiectivelor „Perspectivei energetice 2050”.

Amendamentul 16
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor 
energetice pentru 2050 presupune o 
guvernanță paneuropeană; urmărește, în 
spiritul Uniunii, o strategie care va permite 
statelor membre să coopereze și să nu se 
simtă reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică
în materie de energie și de schimbări 
climatice pentru 2030, inclusiv obiective
privind emisiile de gaze cu efect de seră, 
sursele de energie regenerabile și 
eficiența energetică pentru 2040 și 2050; 
urmărește, în spiritul Uniunii, o strategie 
care va permite statelor membre să 
coopereze și să nu se simtă reprimate de 
perspectivă;

Or. en

Amendamentul 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
imediat; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, pe baza obiectivelor privind 
emisiile de gaze cu efect de seră, sursele 
de energie regenerabile și eficiența 
energetică; observă că definirea 
obiectivelor energetice pentru 2050 
presupune o guvernanță paneuropeană; 
urmărește, în spiritul Uniunii, o strategie 
care va permite statelor membre să 
coopereze liber pentru a pune în aplicare 
perspectiva;

Or. en

Amendamentul 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, pe baza unor obiective
obligatorii din punct de vedere juridic 
(privind emisiile de gaze cu efect de seră, 
sursele de energie regenerabile și 
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Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

eficiența energetică); observă că definirea 
obiectivelor energetice pentru 2050 
presupune o guvernanță paneuropeană; 
urmărește, în spiritul Uniunii, o strategie 
care va permite statelor membre să 
coopereze și să nu se simtă reprimate de 
perspectivă;

Or. en

Amendamentul 19
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul
Uniunii, o strategie care va permite 
statelor membre să coopereze și să nu se 
simtă reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; propune adoptarea, în 
spiritul solidarității, a unei strategii care 
va permite statelor membre să coopereze și 
să nu se simtă reprimate de perspectivă; în 
acest context, subliniază o deficiență 
majoră a planului de acțiune, care nu
conține un studiu de impact separat 
pentru fiecare stat membru;

Or. pl

Amendamentul 20
Rachida Dati
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective, cu 
scopul de a institui un cadru juridic și de 
reglementare ambițios și stabil; observă că 
definirea obiectivelor energetice pentru 
2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

Or. fr

Amendamentul 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective de 
decarbonizare, adecvate și eficiente din 
punct de vedere economic; observă că 
definirea obiectivelor energetice pentru 
2050 presupune o guvernanță 
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membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie neutră din punct de 
vedere tehnologic care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

Or. en

Amendamentul 22
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape, obiective și 
activități la nivel internațional; observă că 
definirea obiectivelor energetice pentru 
2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie neutră din punct de 
vedere tehnologic care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

Or. sl

Amendamentul 23
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să 
înceapă acum; prin urmare, aprobă 
Perspectiva energetică 2050 a Comisiei ca 
bază pentru propunerea de inițiative 
legislative și de alte inițiative privind 
politica energetică în vederea dezvoltării 
unui cadru de politică pentru 2030, inclusiv 
etape și obiective; observă că definirea 
obiectivelor energetice pentru 2050 
presupune o guvernanță paneuropeană; 
urmărește, în spiritul Uniunii, o strategie 
care va permite statelor membre să 
coopereze și să nu se simtă reprimate de 
perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic; prin urmare, aprobă 
Perspectiva energetică 2050 a Comisiei ca 
bază pentru propunerea de inițiative 
legislative și de alte inițiative privind 
politica energetică în vederea dezvoltării 
unui cadru de politică pentru 2030, inclusiv 
un obiectiv; observă că definirea 
obiectivelor energetice pentru 2050 
presupune o guvernanță paneuropeană; 
urmărește, în spiritul Uniunii, o strategie 
care va permite statelor membre să 
coopereze și să nu se simtă reprimate de 
perspectivă;

Or. de

Amendamentul 24
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană – crearea comunității 
europene a energiei; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;
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Justificare

Necesitatea înființării comunității europene a energiei a fost confirmată în Rezoluția 
Parlamentului European din 25 noiembrie 2010, intitulată „Către o nouă strategie energetică 
pentru Europa 2011-2020” (raportul Kolarska Bobinska). O comunitate europeană a 
energiei caracterizată de elemente precum o piață comună și solidă a energiei, finanțare 
europeană comună pentru noile tehnologii energetice cu emisii scăzute și coordonarea 
achiziționării de energie în afara Uniunii Europene are o importanță crucială în realizarea 
obiectivelor „Perspectivei energetice 2050”.

Amendamentul 25
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 și pentru perioada 
premergătoare acestui an presupune o 
guvernanță paneuropeană; urmărește, în 
spiritul Uniunii, o strategie care va permite 
statelor membre să coopereze și să nu se 
simtă reprimate de perspectivă;

Or. nl

Amendamentul 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Țicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie neutră din punct de 
vedere tehnologic care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

Or. en

Amendamentul 27
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze în cadrul
perspectivei;
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Amendamentul 28
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective; 
observă că definirea obiectivelor energetice 
pentru 2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

1. recunoaște beneficiile colaborării 
statelor membre pentru o transformare a 
sistemului energetic care trebuie să înceapă 
acum; prin urmare, aprobă Perspectiva 
energetică 2050 a Comisiei ca bază pentru 
propunerea de inițiative legislative și de 
alte inițiative privind politica energetică în 
vederea dezvoltării unui cadru de politică 
pentru 2030, inclusiv etape și obiective cu 
caracter neobligatoriu; observă că 
definirea obiectivelor energetice pentru 
2050 presupune o guvernanță 
paneuropeană; urmărește, în spiritul 
Uniunii, o strategie care va permite statelor 
membre să coopereze și să nu se simtă 
reprimate de perspectivă;

Or. en

Amendamentul 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. constată că implementarea politicilor 
în materie de mediu și climă neținând 
cont de provocări precum securitatea 
energetică nu poate înlocui o politică 
energetică aplicată în conformitate cu 
principiul dezvoltării durabile, care 
garantează generațiilor actuale și viitoare 
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un acces universal, echitabil și competitiv 
la resursele de energie, respectând mediul 
natural;

Or. pl

Amendamentul 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. acceptă constatarea principală a 
Perspectivei energetice 2050, conform 
căreia costurile economice ale 
decarbonizării sunt ușor de gestionat și 
nu sunt mai mari decât costurile 
presupuse de continuarea actualelor 
politici, dacă măsurile debutează din timp, 
astfel încât restructurarea sistemului 
energetic să coincidă cu ciclurile de 
investiții, evitându-se investițiile eșuate, 
precum și blocările costisitoare ale 
investițiilor în tehnologii care presupun 
emisii mari de dioxid de carbon, ceea ce
nu va aduce rentabilitate pe termen mediu 
și lung;

Or. en

Amendamentul 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că un singur obiectiv de 
reducere a GES până în 2030, la un nivel 
conform cu aspirațiile de decarbonizare 
ale UE pentru 2050, ar contribui la 
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reducerea costurilor totale ale politicii și 
la simplificarea cadrului legislativ al UE;

Or. en

Amendamentul 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 nu au un caracter determinist, 
ci mai degrabă servesc ca bază pentru un
dialog consultativ privind aspecte legate de 
industrie, cercetare și energie;

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 nu au un caracter determinist, 
ci mai degrabă servesc drept cadru pentru
dezvoltarea de instrumente de politică mai 
precise, destinate să contribuie la 
realizarea scopurilor și obiectivelor 
obligatorii, pe baza unui dialog 
constructiv cu toate părțile implicate
privind aspecte legate de industrie, 
cercetare și energie;

Or. en

Amendamentul 33
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 nu au un caracter 
determinist, ci mai degrabă servesc ca 
bază pentru un dialog consultativ privind 
aspecte legate de industrie, cercetare și
energie;

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 servesc ca bază pentru 
măsuri progresive și un dialog constructiv
privind aspecte legate de industrie, 
cercetare, energie și protecție a mediului 
în conformitate cu tratatele;

Or. en
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Amendamentul 34
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 nu au un caracter determinist, 
ci mai degrabă servesc ca bază pentru un 
dialog consultativ privind aspecte legate de 
industrie, cercetare și energie;

2. observă că scenariile propuse pentru 
2050 nu au un caracter determinist, ci mai 
degrabă servesc ca bază pentru un dialog 
constructiv privind modalitatea de 
transformare a sistemului energetic 
european;

Or. en

Amendamentul 35
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 nu au un caracter determinist, 
ci mai degrabă servesc ca bază pentru un 
dialog consultativ privind aspecte legate de 
industrie, cercetare și energie;

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 nu au un caracter determinist, 
ci mai degrabă servesc ca bază pentru un 
dialog constructiv privind aspecte legate de 
industrie, cercetare și energie; subliniază 
faptul că toate estimările legate de viitorul 
energiei, inclusiv Perspectiva energetică, 
se bazează pe ipoteze nesigure în ceea ce 
privește evoluțiile tehnologice și 
economice; prin urmare, subliniază faptul 
că orice opțiuni de politică trebuie să facă 
obiectul unei verificări și adaptări 
continue și trebuie să se bazeze pe 
ipotezele cele mai precaute posibil;

Or. en
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Amendamentul 36
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 nu au un caracter determinist, 
ci mai degrabă servesc ca bază pentru un 
dialog consultativ privind aspecte legate de 
industrie, cercetare și energie;

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 nu au un caracter determinist, 
ci mai degrabă servesc ca bază pentru un 
dialog constructiv privind aspecte legate de 
industrie, cercetare și energie; cu toate 
acestea, subliniază necesitatea de a 
institui un cadru juridic și de 
reglementare stabil, cu obiective 
cuantificabile, explicite, cu scopul de a 
anticipa evoluțiile viitoare și de a încuraja 
investițiile pe termen lung;

Or. fr

Amendamentul 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 nu au un caracter determinist, 
ci mai degrabă servesc ca bază pentru un 
dialog consultativ privind aspecte legate de 
industrie, cercetare și energie;

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 nu au un caracter determinist, 
ci mai degrabă servesc ca bază pentru un 
dialog constructiv privind aspecte legate de 
industrie, cercetare și energie; invită 
Comisia Europeană să actualizeze 
periodic perspectiva în funcție de 
opțiunile de politică energetică ale statelor 
membre și de evoluțiile tehnologice;

Or. en

Amendamentul 38
Romana Jordan
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 nu au un caracter determinist, 
ci mai degrabă servesc ca bază pentru un 
dialog consultativ privind aspecte legate de 
industrie, cercetare și energie;

2. observă că strategiile propuse pentru 
2030 și 2050 nu au un caracter determinist, 
ci mai degrabă servesc ca bază pentru un 
dialog constructiv privind aspecte legate de 
industrie, cercetare și energie, fără 
inflexibilitatea presupusă de un document 
care să oficializeze cooperarea 
internațională și măsurile adoptate la 
nivel mondial în domeniul schimbărilor 
climatice;

Or. sl

Amendamentul 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. observă că strategiile propuse pentru
2030 și 2050 nu au un caracter determinist, 
ci mai degrabă servesc ca bază pentru un 
dialog consultativ privind aspecte legate de 
industrie, cercetare și energie;

2. observă că scenariile propuse pentru
2050 nu au un caracter determinist, ci mai 
degrabă servesc ca bază pentru un dialog 
constructiv privind modalitatea de 
transformare a sistemului energetic 
european cu scopul de a satisface 
obiectivul pe termen lung al UE de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 față de 
nivelul din 1990;

Or. en

Amendamentul 40
Herbert Reul
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. salută schițarea de scenarii în cadrul 
Perspectivei energetice 2050 elaborate de 
Comisie; subliniază că atât scenariile 
bazate pe tendințele actuale, cât și cele 
bazate pe decarbonizare sunt simple 
proiecte, care cu siguranță nu acoperă 
întreaga gamă de posibilități și, astfel, nu 
pot decât să ofere idei pentru viitoarea 
structură a aprovizionării cu energie a 
Europei;
subliniază că este necesar ca proiectele 
pregătite pentru Perspectiva energetică 
2050 a Comisiei să fie dezvoltate în 
continuare, inclusiv pe baza altor modele 
decât modelul PRIMES de sistem 
energetic, și că trebuie proiectate scenarii 
suplimentare cu emisii reduse de carbon 
(de exemplu, „utilizarea sporită a energiei 
nucleare” și „utilizarea sporită a gazelor 
în CSC”) pentru a promova o mai bună 
înțelegere a abordărilor alternative ale 
dezvoltării pe viitor a unei aprovizionări 
cu energie sigure, rentabile, cu emisii 
scăzute în Europa;

Or. de

Amendamentul 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. propune revizuirea periodică a 
ipotezelor care stau la baza diferitelor 
scenarii, în special a costurilor atribuite 
diferitelor surse de energie; în aceste 
evaluări trebuie să se acorde o atenție 
specială modificărilor intervenite în ceea 
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ce privește cerințele de investiții, 
fezabilității tehnice și economice,
evoluțiilor tehnologice, riscurilor de 
blocare și costurilor ciclului de viață al 
diverselor opțiuni de producție de energie;

Or. en

Amendamentul 42
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază necesitatea de a ajunge în 
cadrul fiecărui stat membru la un 
echilibru între obiectivele în materie de 
climă și necesitatea de a asigura o 
creștere durabilă și competitivă și 
securitatea energetică; în acest sens, 
observă că perspectiva are deficiențe 
deoarece nu prezintă efectul opțiunilor de 
politică asupra statelor membre; invită 
Comisia să pregătească urgent astfel de 
analize naționale;

Or. en

Amendamentul 43
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. recunoaște că energia electrică 
produsă din surse cu emisii reduse de 
carbon este indispensabilă pentru 
decarbonizare, ceea ce presupune 
existența în UE a unui sector al energiei 
electrice cu emisii de carbon aproape de 
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zero până în 2050, precum și reduceri de 
aproximativ 60 % ale nivelului de CO2
până în 2030;

Or. en

Amendamentul 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind energia politică 
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia îl poate
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună pentru perioada de după 2020 o 
legislație privind reînnoirea și extinderea 
pachetului de măsuri în domeniul climatic 
și energetic, pentru a asigura un cadru
european stabil de politică energetică 
pentru 2030 și 2040, acordând atenție 
unor obiective obligatorii privind eficiența 
energetică, emisiile de gaze cu efect de 
seră și sursele de energie regenerabile, 
precum și integrării totale a opțiunilor 
„care nu implică regrete” din Perspectiva 
energetică 2050; încurajează statele 
membre să își accelereze eforturile 
continue pentru a atinge obiectivele actuale 
pentru 2020 în domeniul politicii 
energetice a UE; în această privință, 
subliniază faptul că aplicarea completă și 
la timp a tuturor dispozițiilor 
Directivei 2009/28/CE privind energia din 
surse regenerabile este esențială pentru 
realizarea obiectivului obligatoriu al UE 
de cel puțin 20 % până în 2020;

Or. en
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Amendamentul 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar 
putea juca în accelerarea creșterii 
economice și a competitivității în UE; 
solicită Comisiei să propună strategii 
pentru perioada de după 2020 și să 
prezinte un cadru de politică pentru 2030 
privind energia politică europeană; 
încurajează statele membre să accelereze 
eforturile lor continue pentru a atinge 
obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; solicită 
adoptarea de măsuri pentru a limita 
impactul negativ exercitat sectorul 
energetic asupra mediului, ținând cont de 
efectele măsurilor luate asupra 
competitivității economiilor naționale și a 
economiei UE, precum și asupra 
securității aprovizionării cetățenilor cu 
energie electrică; consideră că, în 
perioade de criză economică, este deosebit 
de important să se adopte o atitudine 
prudentă în ceea ce privește asumarea de 
angajamente suplimentare care ar 
impune o povară diferențiată asupra 
economiilor statelor membre; încurajează 
statele membre să accelereze eforturile lor 
continue pentru a atinge obiectivele actuale 
pentru 2020 în domeniul politicii 
energetice a UE;

Or. pl

Amendamentul 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea
juca în accelerarea creșterii economice și a
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care decarbonizarea îl 
poate juca în accelerarea creșterii 
economice, a competitivității economice și 
a creării de locuri de muncă în UE; 
solicită Comisiei să propună strategii 
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pentru 2030 privind energia politică
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

pentru perioada de după 2020 și să prezinte 
un cadru de politică pentru 2030 privind 
politica energetică europeană pe baza 
opțiunilor „care nu implică regrete”
identificate în perspectivă; încurajează 
statele membre să își accelereze eforturile 
continue pentru a atinge obiectivele actuale 
pentru 2020 în domeniul politicii 
energetice a UE, acordând o atenție 
specială obiectivului de creștere cu 20 % a 
eficienței energetice până în 2020, 
obiectiv care în prezent nu urmează 
direcți de adecvată;

Or. en

Amendamentul 47
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind energia politică 
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE și în crearea de 
locuri de muncă; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte cât mai curând posibil 
un cadru de politică pentru 2030 privind 
energia politică europeană; reamintește 
Comisiei că asigurarea rapidă a unei 
certitudini în privința viitorului cadru de 
reglementare este utilă în luarea deciziilor 
de investiții; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

Or. nl
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Amendamentul 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind energia politică
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind politica energetică
europeană, inclusiv o propunere pentru un 
singur obiectiv de reducere a GES 
compatibil cu aspirațiile UE de 
decarbonizare pentru 2050 și susținut de o 
evaluare a impactului; încurajează statele 
membre să își accelereze eforturile 
continue pentru a atinge obiectivele actuale 
pentru 2020 în domeniul politicii 
energetice a UE;

Or. en

Amendamentul 49
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind energia politică
europeană; încurajează statele membre să 

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia din surse 
regenerabile și reducerea consumului de 
energie îl joacă în accelerarea creării de 
locuri de muncă, a independenței 
energetice și a competitivității în UE; 
solicită Comisiei să propună strategii 
pentru perioada de după 2020 și să prezinte 
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accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

un cadru de politică pentru 2030 privind 
politica energetică europeană pe baza 
opțiunilor identificate „care nu implică 
regrete”; încurajează statele membre să își 
accelereze eforturile continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

Or. en

Amendamentul 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind energia politică 
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună un obiectiv obligatoriu privind 
energia din surse regenerabile pentru 
2030; subliniază faptul că o astfel de 
măsură va oferi sectorului certitudinea 
necesară în privința investițiilor, va 
reduce semnificativ emisiile de gaze cu 
efect de seră, va crea locuri de muncă, va 
întări independența energetică a UE și va 
încuraja supremația tehnologică și 
inovarea industrială;

Or. en

Amendamentul 51
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind energia politică
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind politica energetică
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE; invită 
Agenția pentru Cooperarea Autorităților 
de Reglementare din Domeniul 
Energiei (ACER), Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport din 
sectorul electricității (ENTSO-E) și 
Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze (ENSTO-G) 
să participe la planificarea necesară, 
activă și pe termen lung a infrastructurii;

Or. sl

Amendamentul 52
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind energia politică
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind politica energetică
europeană, care să țină cont de faptul că o 
investiție semnificativă în infrastructură 
este vitală pe termen lung, chiar dacă 



PE496.406v01-00 32/152 AM\913063RO.doc

RO

domeniul politicii energetice a UE; mixul energetic nu suferă nicio 
modificare importantă; încurajează statele 
membre să accelereze eforturile lor 
continue pentru a atinge obiectivele actuale 
pentru 2020 în domeniul politicii 
energetice a UE;

Or. pl

Amendamentul 53
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind energia politică
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind politica energetică
europeană, oferind astfel un ghid sigur 
pentru deciziile adoptate în materie de 
investiții; încurajează statele membre să își 
accelereze eforturile continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

Or. en

Amendamentul 54
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
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evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind energia politică 
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte o politică pentru 2030 
pe baza opțiunilor „care nu implică 
regrete” identificate în Perspectiva 
energetică 2050; încurajează statele 
membre să își accelereze eforturile 
continue pentru a atinge obiectivele actuale 
pentru 2020 în domeniul politicii 
energetice a UE;

Or. en

Amendamentul 55
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind energia politică
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia îl joacă în 
accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind politica energetică
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

Or. fr

Amendamentul 56
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei financiare; 
evidențiază rolul pe care energia l-ar putea 
juca în accelerarea creșterii economice și a 
competitivității în UE; solicită Comisiei să 
propună strategii pentru perioada de după 
2020 și să prezinte un cadru de politică 
pentru 2030 privind energia politică
europeană; încurajează statele membre să 
accelereze eforturile lor continue pentru a 
atinge obiectivele actuale pentru 2020 în 
domeniul politicii energetice a UE;

3. subliniază importanța politicii energetice 
a UE în cadrul crizei economice și 
financiare; evidențiază rolul pe care 
energia l-ar putea juca în accelerarea 
creșterii economice și a competitivității în 
UE; solicită Comisiei să propună strategii 
pentru perioada de după 2020 și să prezinte 
un cadru de politică pentru 2030 privind 
politica energetică europeană; încurajează 
statele membre să accelereze eforturile lor 
continue pentru a atinge obiectivele actuale 
în domeniul politicii energetice a UE;

Or. de

Amendamentul 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. observă că, pentru a lua o decizie 
informată și echilibrată cu privire la 
strategiile pentru perioada de după 2020, 
va fi necesară o revizuire a strategiilor 
actuale pentru 2020;

Or. en

Amendamentul 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să prezinte un 
scenariu specific care să ghideze acțiunile 
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către 2050; subliniază faptul că acest 
scenariu ar trebui să se bazeze pe 
opțiunile „care nu implică regrete”, 
combinând un grad înalt de eficiență 
energetică, ponderea crescută a energiei 
din surse regenerabile și o infrastructură 
inteligentă; constată că este imposibil să 
se anticipeze viitorul, însă subliniază 
faptul că este nevoie de un plan de 
acțiune și de un consens clar între toate 
statele membre pentru a îndeplini 
obiectivele de durabilitate, securitate și 
competitivitate;

Or. en

Amendamentul 59
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei să adopte strategia de 
specializare regională a energiei, astfel 
încât regiunile să poată dezvolta acele 
surse de energie care sunt cele mai 
eficiente pentru îndeplinirea obiectivelor 
europene pentru 2050, de exemplu 
energia solară în sud și energia eoliană în 
nord; consideră că, pe baza acestei 
specializări, UE ar putea măsura 
obiectivele energetice europene la nivelul 
Uniunii, și nu în funcție de obiectivele la 
nivel național;

Or. en

Amendamentul 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. înainte de semnarea unui acord 
mondial privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră sub auspiciile 
CCONUSC, atrage atenția asupra 
absenței unui fundament pentru creșterea 
obiectivului de reducere a emisiilor în UE 
până în 2020, precum și pentru stabilirea 
unor obiective noi în materie de reducere 
a emisiilor în perioada de după 2020;

Or. pl

Amendamentul 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază faptul că acest scenariu 
către 2050 trebuie să fie detaliat, 
evidențiind proiecte specifice esențiale și 
măsuri ambițioase de politică, inclusiv 
obiective intermediare și obiective pentru 
2050 privind eficiența energetică, energia 
din surse regenerabile și emisiile de gaze 
cu efect de seră; subliniază caracterul 
imperios al dezvoltării acestui scenariu 
întrucât primele măsuri trebuie să fie 
întreprinse acum;

Or. en

Amendamentul 62
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; subliniază obiectivele 
principale ale Strategiei Europa 2020 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii și solicită 
continuarea unei astfel de abordări 
politice după anul 2020; evidențiază 
importanța unei strategii energetice axate 
pe creșterea securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de aprovizionare, precum și eficiența 
energetică;

Or. de

Amendamentul 63
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare vor stimula 
investițiile necesare în domeniul energiei 
cu emisii scăzute de carbon; în acest sens, 
subliniază obiectivele principale ale 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și solicită continuarea unei 
astfel de abordări politice pentru perioada 
de după 2020; evidențiază importanța unei 
strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice și a competitivității 
economice a UE prin măsuri precum 
diversificarea rutelor și a surselor de 
aprovizionare, precum și eficiența 
energetică;
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Or. en

Amendamentul 64
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; cu toate acestea, atrage 
atenția asupra faptului că dezvoltarea 
surselor de energie regenerabile, în ciuda 
reducerii dependenței energetice, nu 
compensează în mod obligatoriu costurile 
economice ale transformării; evidențiază, 
prin urmare, importanța unei strategii 
energetice axate pe creșterea securității 
energetice a UE și a competitivității 
economice prin măsuri precum 
diversificarea rutelor și a surselor de 
aprovizionare, precum și eficiența 
energetică;

Or. pl

Amendamentul 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare vor stimula 
investițiile necesare în domeniul energiei 
cu emisii scăzute de carbon; evidențiază 
importanța unei strategii energetice axate 
pe creșterea securității energetice și a 
competitivității economice a UE prin 
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precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

măsuri precum diversificarea rutelor și a 
surselor de aprovizionare, precum și 
eficiența energetică; sprijină 
recomandarea Grupului consultativ 
privind Perspectiva energetică de a 
aborda în mod explicit și de a face 
cunoscute în cadrul fiecărui scenariu 
compromisurile posibile între reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon, securitatea 
aprovizionării și competitivitate;

Or. en

Amendamentul 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare vor stimula 
investițiile necesare în domeniul energiei 
cu emisii scăzute de carbon; evidențiază 
importanța unei strategii energetice axate 
pe creșterea securității energetice și a 
competitivității economice a UE prin 
măsuri precum diversificarea rutelor și a 
surselor de aprovizionare, eficiența
energetică și o proiectare mai eficientă și 
optimizată a sistemului energetic pentru a 
stimula investițiile în producția de energie 
cu emisii reduse de carbon și cu 
capacitate de generare de rezervă;

Or. en

Amendamentul 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare vor stimula 
investițiile necesare în domeniul energiei 
cu emisii scăzute de carbon; evidențiază 
importanța unei strategii energetice axate 
pe creșterea securității energetice și a 
competitivității economice a UE prin 
măsuri precum diversificarea rutelor și a 
surselor de aprovizionare, precum și 
eficiența energetică; în acest sens, 
subliniază importanța creșterii 
competitivității industriale a Europei, 
stimulând creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare vor stimula 
investițiile necesare în domeniul 
tehnologiilor durabile cu emisii scăzute de 
carbon; evidențiază importanța unei 
strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice și a competitivității 
economice a UE prin măsuri precum 
utilizarea sporită a surselor regenerabile 
europene, diversificarea rutelor și a 
surselor de aprovizionare, alături de 
îmbunătățirea conectării între statele 
membre, precum și eficiența energetică;

Or. en
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Amendamentul 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare au o importanță 
majoră, contribuind la stimularea
investițiilor necesare în domeniul energiei 
cu emisii scăzute de carbon; evidențiază 
importanța unei strategii energetice axate 
pe creșterea durabilității, a securității 
energetice și a competitivității economice a 
UE prin măsuri precum consolidarea 
energiei din surse regenerabile, 
diversificarea surselor de energie și 
promovarea eficienței energetice;

Or. en

Amendamentul 70
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare vor stimula 
investițiile necesare în domeniul energiei 
din surse regenerabile și al eficienței 
energetice; evidențiază importanța unei 
strategii energetice axate pe durabilitatea 
ecologică, pe creșterea securității 
energetice și a competitivității economice a 
UE prin măsuri precum diversificarea 
rutelor și a surselor de aprovizionare,
precum și pe reducerea consumului de 
energie și pe eficiența energetică;

Or. en
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Amendamentul 71
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare, coerente și 
consecvente vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice, a competitivității 
economice și a durabilității ecologice a 
UE prin măsuri precum utilizarea sporită a 
surselor regenerabile, diversificarea 
rutelor și a surselor de aprovizionare, 
eficiența energetică și reducerea 
consumului de energie, precum și o mai 
bună conectare între statele membre;

Or. en

Amendamentul 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare vor stimula 
investițiile necesare în domeniul energiei 
din surse regenerabile; evidențiază 
importanța unei strategii energetice axate 
pe creșterea independenței energetice a UE 
prin măsuri precum diversificarea rutelor și 
a surselor de aprovizionare, și anume 
energia din surse regenerabile și eficiența 
energetică;
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Amendamentul 73
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare vor stimula 
investițiile necesare în domeniul energiei 
cu emisii scăzute de carbon; evidențiază 
importanța unei strategii energetice axate 
pe creșterea securității energetice și a 
competitivității economice a UE prin 
măsuri precum diversificarea rutelor, a 
distribuitorilor și a surselor de 
aprovizionare, precum și eficiența 
energetică și investițiile ferme în activități 
de cercetare și dezvoltare din domenii 
conexe celui energetic;

Or. en

Amendamentul 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Țicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare vor stimula 
investițiile necesare în domeniul energiei 
cu emisii scăzute de carbon; evidențiază 
importanța unei strategii energetice axate 
pe creșterea securității energetice și a 
competitivității economice a UE prin 
măsuri precum diversificarea rutelor și a 
surselor de aprovizionare, menținerea unei 
baze industriale europene pentru 
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tehnologiile energetice, precum și eficiența 
energetică;

Or. en

Amendamentul 75
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare și stabile vor stimula 
investițiile necesare în domeniul 
tehnologiilor energetice cu emisii scăzute 
de carbon; evidențiază importanța unei 
strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice și a competitivității 
economice a UE prin măsuri precum 
diversificarea rutelor și a surselor de 
aprovizionare, precum și eficiența 
energetică;

Or. en

Amendamentul 76
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare, stabile și 
predictibile vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice și a competitivității 
economice a UE prin măsuri precum 
diversificarea rutelor și a surselor de 
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energetică; aprovizionare, a distribuitorilor, precum și 
eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare vor stimula 
investițiile necesare în domeniul energiei 
cu emisii scăzute de carbon într-un mod 
eficient din punct de vedere economic; 
evidențiază importanța unei strategii 
energetice axate pe creșterea securității 
energetice și a competitivității economice a 
UE prin măsuri precum diversificarea 
rutelor și a surselor de aprovizionare, 
precum și eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 78
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare, predictibile, stabile și 
coerente vor stimula investițiile necesare în 
domeniul energiei cu emisii scăzute de 
carbon; evidențiază importanța unei 
strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
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de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

precum diversificarea rutelor și a surselor 
de aprovizionare, precum și eficiența 
energetică;

Or. sl

Amendamentul 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 
competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

4. subliniază faptul că o politică și un cadru 
de reglementare clare vor stimula 
investițiile necesare în domeniul energiei 
cu emisii scăzute; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice și a competitivității 
economice a UE prin măsuri precum 
diversificarea rutelor și a surselor de 
aprovizionare, precum și eficiența 
energetică;

(Acest amendament se aplică întregului 
text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în întregul text.)

Or. en

Amendamentul 80
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare vor stimula investițiile 
necesare în domeniul energiei cu emisii 
scăzute de carbon; evidențiază importanța 
unei strategii energetice axate pe creșterea 
securității energetice a UE și a 

4. subliniază că o politică și un cadru de 
reglementare clare și stabile vor stimula 
investițiile necesare în domeniul energiei 
cu emisii scăzute de carbon; evidențiază 
importanța unei strategii energetice axate 
pe creșterea securității energetice a UE și a 
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competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de alimentare, precum și eficiența 
energetică;

competitivității economice prin măsuri 
precum diversificarea rutelor și a surselor 
de aprovizionare, precum și eficiența 
energetică;

Or. fr

Amendamentul 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată că prețurile surselor de 
energie și piețele de carbon funcționale 
joacă un rol important în determinarea 
comportamentului actorilor de pe piață, 
inclusiv al industriei și al consumatorilor, 
și observă faptul că incapacitatea cadrului 
actual de politică al UE de a internaliza 
integral costurile externe perpetuează 
tiparele de consum nedurabil și reduce 
ritmul tranziției la durabilitate; solicită un 
cadru de politică pentru perioada de după 
2020 care să se ghideze după principiul 
„poluatorii plătesc” și după normele pe 
termen lung de garantare a securității 
pentru actorii de pe piață;

Or. en

Amendamentul 82
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. recunoaște că proiectele de 
infrastructură energetică sunt 
caracterizate de investiții inițiale mari și 
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de un ciclu de funcționare cuprins între 
20 și 60 de ani; reamintește că actualul 
mediu de piață este foarte imprevizibil, 
investitorii ezitând astfel în ceea ce 
privește dezvoltarea infrastructurii 
energetice; subliniază faptul că trebuie 
promovate noi strategii și instrumente 
inovatoare pentru a încuraja acel 
investiții în infrastructură care 
favorizează o adaptare rapidă la mediul 
aflat în continuă evoluție;

Or. en

Amendamentul 83
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. recunoaște angajamentul Uniunii față 
de reducerea cu 80-95 % a emisiilor de 
gaze cu efect de seră sub nivelul din 1990 
până în 2050; subliniază nevoia de 
măsuri urgente la nivel local, regional, 
național, internațional și global cu scopul 
de a aborda în mod adecvat obiectivul de 
limitare a creșterii temperaturii medii 
globale la suprafață la cel mult 2 grade 
Celsius pentru a preveni alte schimbări 
climatice periculoase;

Or. en

Amendamentul 84
Lena Kolarska-Bobińska

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

4a. subliniază faptul că toate viitoarele 
măsuri din domeniul energetic trebuie să 
aplice o repartizare echitabilă a sarcinilor 
între statele membre și că modificările 
operate la nivelul politicii energetice 
europene nu ar trebui să influențeze în 
mod negativ creșterea economică a 
statelor membre ale căror sectoare și 
infrastructuri energetice sunt 
subdezvoltate;

Or. en

Amendamentul 85
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază faptul că UE a înregistrat 
progrese în îndeplinirea obiectivului 
european de 20 % energie din surse 
regenerabile; insistă asupra că necesității 
unor acțiuni suplimentare pentru a se 
garanta că această pondere nu se 
micșorează din nou imediat după 2020;

Or. nl

Amendamentul 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută ambiția Comisiei de a explora 
oportunitățile de realizare a obiectivelor 
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UE în materie de decarbonizare 
concomitent cu asigurarea securității 
aprovizionării cu energie și cu menținerea 
competitivității economice;

Or. en

Amendamentul 87
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază faptul că este necesar să se 
asigure consecvența între cadrul de 
politică și de reglementare și bugetul 
alocat emisiilor de gaze cu efect de seră, 
prin care creșterea temperaturii medii 
globale ar putea să fie menținută la un 
nivel de cel mult 2C în comparație cu 
nivelurile preindustriale; prin urmare, 
subliniază faptul că până în 2050 
economia UE trebuie să devină o 
economie bazată aproape integral pe 
energie din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 

5. amintește că, în conformitate cu 
tratatele, fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
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modernizare a alimentării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

naționale, regionale și locale de 
modernizare a aprovizionării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind schimbările 
climatice pe baza principiilor dezvoltării 
durabile, securității energetice și 
competitivității economiei europene și să 
continue eforturile pentru valorificarea 
completă a potențialului pentru economii 
de energie rentabile, susținute, printre 
altele, de instrumentele financiare 
disponibile ale Uniunii; recunoaște, în 
același timp, meritele dezvoltării unei 
abordări europene coordonate și, dacă este 
cazul, comune; cu toate acestea, 
subliniază că noile politici trebuie să țină 
cont de diferențele dintre statele membre 
și să pună în aplicare măsuri inteligente și 
flexibile adaptate la fiecare mix energetic 
al statelor membre și la fiecare potențial 
de a reduce emisiile, și că acestea nu pot 
afecta drepturile statelor membre astfel 
cum au fost stabilite în tratate;

Or. en

Amendamentul 89
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a alimentării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a aprovizionării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 



PE496.406v01-00 52/152 AM\913063RO.doc

RO

statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE în 
asigurarea conformității politicilor 
naționale cu obiectivele și legislația UE; 
îndeamnă statele membre și Comisia să 
continue să urmărească opțiuni care pot 
îndeplini obiectivele UE privind 
decarbonizarea în mod eficace, competitiv,
sigur și durabil din punct de vedere 
economic, cu o denaturare minimă a 
pieței, și să continue eforturile pentru 
valorificarea completă a potențialului 
pentru economii de energie rentabile, 
susținute, printre altele, de instrumentele 
financiare disponibile ale Uniunii; 
recunoaște, în același timp, meritele 
dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune, 
care trebuie să promoveze caracteristicile 
speciale ale sistemelor energetice la scară 
mică și nevoia de flexibilitate rezultată din 
acestea;

Or. sl

Amendamentul 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a alimentării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a aprovizionării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
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obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; subliniază că soluțiile flexibile și 
inovatoare de finanțare și de investiții 
publice și private sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și producția de noi surse de 
energie; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

Or. fi

Amendamentul 91
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a alimentării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a aprovizionării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune; în plus, subliniază 
faptul că, pentru a putea ajunge la o 
transformare energetică bine coordonată, 
la nivel european, interconectată și 
durabilă, un rol foarte important îl va juca
UE; îndeamnă statele membre și Comisia 
să continue să urmărească opțiuni care pot 
îndeplini obiectivele UE privind 
decarbonizarea în mod eficace, sigur și 
durabil din punct de vedere economic și să 
continue eforturile pentru valorificarea 
completă a potențialului pentru economii 
de energie rentabile, susținute, printre 
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coordonate și, dacă este cazul, comune; altele, de instrumentele financiare 
disponibile ale Uniunii; recunoaște, în 
același timp, meritele dezvoltării unei 
abordări europene coordonate și, dacă este 
cazul, comune;

Or. en

Amendamentul 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a alimentării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic în limitele cadrului pe termen 
lung în materie de energie și schimbări 
climatice al UE; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
decarbonizare a aprovizionării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

Or. en
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Amendamentul 93
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a alimentării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a aprovizionării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele privind decarbonizarea,
convenite de Consiliu ca parte a 
eforturilor globale, în mod eficace, sigur și 
durabil din punct de vedere economic și să 
continue eforturile pentru valorificarea 
completă a potențialului pentru economii 
de energie rentabile, susținute, printre 
altele, de instrumentele financiare 
disponibile ale Uniunii; recunoaște, în 
același timp, meritele dezvoltării unei 
abordări europene coordonate și, dacă este 
cazul, comune;

Or. pl

Amendamentul 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
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energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a alimentării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a aprovizionării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod neutru din punct de vedere 
tehnologic, eficace, fiabil, sigur și durabil 
din punct de vedere economic, reducând 
totodată denaturările pieței, și să continue 
eforturile pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

Or. en

Amendamentul 95
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a alimentării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic, cu condiția respectării acquis-
ului Uniunii Europene; recunoaște că 
Perspectiva energetică 2050 completează 
eforturile naționale, regionale și locale de 
modernizare a aprovizionării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
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vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

Or. en

Amendamentul 96
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a alimentării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic (inclusiv utilizarea ecologică și 
durabilă a cărbunelui și a energiei 
nucleare); recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a aprovizionării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

Or. en
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Justificare

(Analizele scenariilor realizate de Comisie pentru facilitarea pregătirii Perspectivei 
energetice 2050 au indicat în mod clar faptul că în viitor cărbunele ar putea continua să 
joace un rol important în aprovizionarea cu energie durabilă și sigură și că energia nucleară 
contribuie la reducerea costurilor sistemice și a prețurilor la energia electrică.)

Amendamentul 97
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a alimentării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a aprovizionării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod neutru din punct de vedere 
tehnologic, eficace, sigur și durabil din 
punct de vedere economic și să continue 
eforturile pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

Or. en

Amendamentul 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Țicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a alimentării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a aprovizionării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod neutru din punct de vedere 
tehnologic, eficace, sigur și durabil din 
punct de vedere economic și să continue 
eforturile pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

Or. en

Amendamentul 99
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a alimentării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 

5. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul mix 
energetic; recunoaște că Perspectiva 
energetică 2050 completează eforturile 
naționale, regionale și locale de 
modernizare a aprovizionării cu energie; 
recunoaște, prin urmare, necesitatea ca 
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statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue eforturile 
pentru valorificarea completă a 
potențialului pentru economii de energie 
rentabile, susținute, printre altele, de 
instrumentele financiare disponibile ale 
Uniunii; recunoaște, în același timp, 
meritele dezvoltării unei abordări europene 
coordonate și, dacă este cazul, comune;

statele membre să colaboreze pe baza unor 
obiective comune, precum și rolul 
important pe care îl va juca UE; îndeamnă 
statele membre și Comisia să continue să 
urmărească opțiuni care pot îndeplini 
obiectivele UE privind decarbonizarea în 
mod eficace, sigur și durabil din punct de 
vedere economic și să continue la nivel 
național eforturile pentru valorificarea 
completă a potențialului pentru economii 
de energie rentabile, susținute, printre 
altele, de instrumentele financiare 
disponibile ale Uniunii; recunoaște, în 
același timp, meritele dezvoltării unei 
abordări europene coordonate și, dacă este 
cazul, comune;

Or. de

Amendamentul 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că fundamentarea 
sistemelor energetice ale statelor membre 
ale UE pe resursele proprii de energie și 
pe capacitatea acestora de a avea acces la 
ele este un pilon esențial al securității 
energetice; prin urmare, consideră că, din 
această perspectivă, ar fi logic ca statele 
membre să dezvolte tehnologiile 
energetice pentru care dețin potențial și 
experiență și care le garantează o 
aprovizionare continuă și stabilă cu 
energie, menținând totodată standardele 
de mediu și de climă;

Or. pl
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Amendamentul 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. subliniază faptul că măsurile 
planificate nu ar trebui să se concentreze, 
așa cum se întâmplă în prezent, asupra 
creării de scenarii descendente privind 
obiectivele de reducere, ci mai degrabă 
asupra unor scenarii de acțiune, care să 
ia în considerare aspecte precum 
potențialul existent în statele membre, 
perspectivele pentru dezvoltarea de noi 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
economic și efectele globale ale 
implementării politicii propuse, pentru a 
propune ulterior obiective de reducere 
pentru următorii ani (abordare de jos în 
sus);

Or. pl

Amendamentul 102
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora tranziția sectorului energetic la 
nivelul întregii UE este fezabilă din punct 
de vedere tehnic și economic și ar putea fi 
mai puțin costisitoare pe termen lung 
decât continuarea politicilor actuale în 
anumite conjuncturi;

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 103
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora tranziția sectorului energetic la 
nivelul întregii UE este fezabilă din punct 
de vedere tehnic și economic și ar putea fi 
mai puțin costisitoare pe termen lung decât 
continuarea politicilor actuale în anumite 
conjuncturi;

6. recunoaște că concluziile la care s-a 
ajuns în cadrul Perspectivei energetice
sugerează că tranziția sectorului energetic 
la nivelul întregii UE este fezabilă din 
punct de vedere tehnic și economic și ar 
putea fi mai puțin costisitoare pe termen 
lung decât continuarea politicilor actuale în 
anumite conjuncturi; cu toate acestea, 
observă că ipotezele formulate în 
perspectivă trebuie să fie revizuite 
permanent și modificate atunci când se 
dovedesc a fi greșite, cu scopul de a da 
credibilitate concluziilor;

Or. en

Amendamentul 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora tranziția sectorului energetic la 
nivelul întregii UE este fezabilă din punct 
de vedere tehnic și economic și ar putea fi 
mai puțin costisitoare pe termen lung decât 
continuarea politicilor actuale în anumite 
conjuncturi;

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora tranziția sectorului energetic la 
nivelul întregii UE este fezabilă din punct 
de vedere tehnic și economic și ar putea fi 
mai puțin costisitoare pe termen lung decât 
continuarea politicilor actuale, chiar mai 
mult atunci când se iau în considerare 
beneficiile care apar în alte sectoare, cum 
ar fi scăderea incidenței bolilor cronice 
datorată reducerii poluării aerului;

Or. en
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Amendamentul 105
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora tranziția sectorului energetic la 
nivelul întregii UE este fezabilă din punct 
de vedere tehnic și economic și ar putea fi 
mai puțin costisitoare pe termen lung decât 
continuarea politicilor actuale în anumite 
conjuncturi;

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora tranziția sectorului energetic la 
nivelul întregii UE este fezabilă din punct 
de vedere tehnic și economic și ar putea fi 
mai puțin costisitoare pe termen lung decât 
continuarea politicilor actuale în anumite 
conjuncturi; cu toate acestea, subliniază 
faptul că ar trebui să se țină cont de 
contextul național, care poate diferi în 
mod semnificativ între statele membre;

Or. pl

Amendamentul 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora tranziția sectorului energetic la 
nivelul întregii UE este fezabilă din punct 
de vedere tehnic și economic și ar putea fi 
mai puțin costisitoare pe termen lung decât 
continuarea politicilor actuale în anumite 
conjuncturi;

6. salută concluziile la care s-a ajuns în 
cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora decarbonizarea sectorului energetic 
la nivelul întregii UE este fezabilă din 
punct de vedere tehnic și economic și va fi 
mai puțin costisitoare pe termen lung în 
comparație cu scenariul actual;

Or. en
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Amendamentul 107
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora tranziția sectorului energetic la 
nivelul întregii UE este fezabilă din punct 
de vedere tehnic și economic și ar putea fi
mai puțin costisitoare pe termen lung decât 
continuarea politicilor actuale în anumite 
conjuncturi;

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora tranziția sectorului energetic la 
nivelul întregii UE este fezabilă din punct 
de vedere tehnic și economic și, conform 
analizei proprii a Comisiei, este mai puțin 
costisitoare pe termen lung decât 
continuarea politicilor actuale;

Or. en

Amendamentul 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora tranziția sectorului energetic la 
nivelul întregii UE este fezabilă din punct 
de vedere tehnic și economic și ar putea fi 
mai puțin costisitoare pe termen lung decât 
continuarea politicilor actuale în anumite 
conjuncturi;

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora tranziția către un sector energetic 
durabil la nivelul întregii UE este fezabilă 
din punct de vedere tehnic și economic și 
va fi mai puțin costisitoare pe termen lung 
decât continuarea politicilor actuale;

Or. en

Amendamentul 109
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 6



AM\913063RO.doc 65/152 PE496.406v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice conform 
cărora tranziția sectorului energetic la 
nivelul întregii UE este fezabilă din punct 
de vedere tehnic și economic și ar putea fi 
mai puțin costisitoare pe termen lung decât 
continuarea politicilor actuale în anumite 
conjuncturi;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 110
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – paragraful 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Regretă că Comisia nu a analizat un 
scenariu incluzând o pondere crescută a 
energiei din surse regenerabile și o 
eficiență energetică ridicată în 
Perspectiva energetică 2050; solicită 
Comisiei să aplice un astfel de scenariu 
pentru perioada următoare până în 2030;

Or. en

Amendamentul 111
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să propună o 
perspectivă socială, bazată pe munca 
decentă și pe principii corecte de tranziție, 
care le va oferi îndrumare instituțiilor 
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europene și statelor membre cu privire la 
posibilul impact social pe care opțiunile 
de politică energetică îl au asupra 
ocupării forței de muncă și asupra 
gospodăriilor cu venituri mici; în plus, 
consideră că este important ca viitoarea 
revizuire strategică a politicii energetice 
să se concentreze și pe dimensiunea 
socială și să ofere o imagine de ansamblu 
asupra discuțiilor și acordurilor încheiate 
în statele membre între autoritățile 
publice și partenerii sociali cu privire la 
modul în care au fost aplicate principiile 
corecte de tranziție;

Or. en

Amendamentul 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că obiectivele pentru 2050 
nu vor fi realizate niciodată dacă UE nu 
își asumă responsabilitățile și nu joacă un 
rol-cheie în tranziție; în special în cazul 
proiectelor importante, cum ar fi energia 
eoliană produsă în larg în Marea 
Nordului, precum și în cazul 
infrastructurii transfrontaliere care 
afectează toate statele membre sau pe 
câteva dintre acestea, UE ar trebui să 
elaboreze proiectele prioritare și să 
funcționeze ca investitor-cheie, 
mobilizând astfel investițiile private;

Or. en

Amendamentul 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. împărtășește punctul de vedere al 
Comisiei că evoluțiile tehnologice în 
perspectiva anului 2050 nu pot fi stabilite 
cu certitudine și, prin urmare, recomandă 
ca flexibilitatea să se bucure de un loc 
central în cadrul strategiei; în consecință, 
solicită Comisiei să evite efectele de 
blocare și să propună un cadru pentru 
2030 pe baza unui obiectiv unic de 
reducere a emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. cu toate acestea, împărtășește opinia 
Comisiei că acțiunea UE se bazează pe 
presupunerea că la nivel global se iau 
măsuri în domeniul climatic și că nu ar 
trebui să fie dezvoltată în mod izolat, ci ar 
trebui să țină cont de evoluțiile 
internaționale, de exemplu de relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon și de efectele 
negative asupra competitivității;

Or. en

Amendamentul 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Țicău, Zigmantas Balčytis

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

6a. cu toate acestea, împărtășește opinia 
Comisiei conform căreia acțiunea UE se 
bazează pe presupunerea că la nivel 
global se iau măsuri în domeniul climatic 
și că nu ar trebui să fie dezvoltată în mod 
izolat, ci ținând cont de evoluțiile 
internaționale, de exemplu de relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon și de efectele 
negative asupra competitivității;

Or. en

Amendamentul 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. regretă absența unui scenariu 
elaborat de Comisie pe baza unei eficiențe 
energetice sporite și a unei ponderi 
crescute a energiei din surse regenerabile, 
care ar fi avut rezultate foarte pozitive 
datorită sinergiilor dintre cele două 
componente; invită Comisia să analizeze 
un astfel de scenariu pentru 2050;

Or. en

Amendamentul 117
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. regretă absența unui scenariu 
elaborat de Comisie pe baza unei eficiențe 
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energetice sporite și a unei ponderi 
crescute a energiei din surse regenerabile, 
subliniind sinergiile necesare dintre 
energia din surse regenerabile și eficiența 
energetică; invită Comisia să includă un 
astfel de scenariu în exercițiile sale de 
elaborare de modele;

Or. en

Amendamentul 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază faptul că tranziția 
sectorului energetic ar trebui să respecte 
principiul coerenței cu politicile 
comunitare din domeniul mediului, de 
exemplu cu obiectivele celui de-al 6-lea 
program de acțiune pentru mediu pentru 
reducerea poluării atmosferice exterioare;

Or. en

Amendamentul 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază faptul că oamenii ocupă un 
loc central în transformarea peisajului 
energetic; prin urmare, salută includerea 
dimensiunii sociale în Perspectiva 
energetică; îndeamnă Comisia să 
analizeze în continuare această chestiune 
și să propună măsuri pentru adaptarea 
educației și a recalificării, ameliorând 
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forța de muncă de înaltă calificare și 
stimulând ocuparea forței de muncă; 
solicită să se analizeze costurile și 
beneficiile care le revin consumatorilor, 
acordând o atenție specială penuriei de 
energie și protejării populației cu venituri 
mici, care este cea mai afectată de 
creșterea prețurilor la energie; subliniază 
faptul că în dialogul social trebuie să fie 
incluse toate tipurile de consumatori și 
producători-consumatori („prosumatori”) 
și că ar trebui organizate campanii de 
sensibilizare pentru a stimula modificările 
comportamentale necesare;

Or. en

Amendamentul 120
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită Comisiei să furnizeze mai 
multe informații cu privire la impactul pe 
care tranziția către un sistem energetic 
durabil îl are asupra ocupării forței de 
muncă în diferite sectoare energetice, 
industriale și de servicii, dar și să poarte 
discuții cu cele mai vizate comisii pentru 
dialog social cu privire la implicațiile 
Perspectivei energetice; în plus, solicită 
Comisiei să dezvolte, împreună cu 
partenerii sociali, mecanisme concrete de 
sprijin pentru sectoarele și lucrătorii care 
trec prin tranziție și să raporteze aceste 
discuții Parlamentului European către 
sfârșitul anului 2013;

Or. en
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Amendamentul 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Țicău, Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. recunoaște că importanța crescândă a 
energiei electrice în viitorul mix energetic 
impune valorificarea tuturor mijloacelor 
de producție de energie electrică cu emisii 
reduse de dioxid de carbon (eficiența 
conversiei, sursele regenerabile, CSC și 
energia nucleară) dacă se dorește ca 
obiectivele în materie de climă să fie 
realizate fără a compromite securitatea 
aprovizionării și competitivitatea;

Or. en

Amendamentul 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază faptul că evaluarea 
costurilor și a beneficiilor diferitelor 
scenarii de tranziție energetică ar trebui 
să includă costurile și beneficiile produse 
în alte sectoare, cum ar fi scăderea 
incidenței bolilor cardiovasculare și 
respiratorii cronice datorită reducerii 
poluării aerului;

Or. en

Amendamentul 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. subliniază faptul că asigurarea unei 
infrastructuri energetice transfrontaliere 
complet dezvoltate și a mecanismului de 
schimb de informații în cadrul Uniunii 
este o condiție prealabilă a succesului 
Perspectivei energetice; prin urmare, 
subliniază faptul că este necesar să existe 
o coordonare fermă între politicile statelor 
membre, precum și acțiuni comune, 
solidaritate și transparență în domeniul 
politicii energetice externe, al securității 
energetice și al investițiilor într-o nouă 
infrastructură energetică;

Or. en

Amendamentul 124
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; 
consideră că energia din surse 
regenerabile, eficiența energetică și 
infrastructura energetică sunt opțiuni 
„care nu implică regrete”;

7. ia act de concluziile la care s-a ajuns în 
cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE; 
sprijină concluzia Comisiei conform 
căreia energia din surse regenerabile și 
eficiența energetică sunt cele mai 
importante două opțiuni „care nu implică 
regrete”; cu toate acestea, regretă profund 
absența unui scenariu elaborat de 
Comisie care să combine „o pondere 
crescută a energiei din surse regenerabile 
și eficiență energetică ridicată”, care ar 
contribui la scăderea volumului 
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importurilor de energie și ar îndeplini 
obiectivele climatice pe termen lung ale 
UE; consideră că ar trebui să se aleagă 
direcția în care se va merge pe viitor 
pentru a asigura certitudinea în privința 
investițiilor; susține cu fermitate un viitor 
sistem energetic durabil și sigur, care 
combină beneficiile scenariului 2 
(eficiență energetică ridicată) cu cele ale 
scenariului 4 (o pondere crescută a 
energiei din surse regenerabile - RES);

Or. en

Amendamentul 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Țicău, Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că energia din surse regenerabile, eficiența 
energetică și infrastructura energetică sunt 
opțiuni „care nu implică regrete”;

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că energia din surse regenerabile, eficiența 
energetică și infrastructura energetică sunt 
opțiuni „care nu implică regrete”, deși 
modul și măsura în care acestea sunt 
urmărite pot avea implicații financiare 
profunde pentru statele membre și pentru 
consumatori, implicații de care ar trebui 
se țină cont;

Or. en

Amendamentul 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că energia din surse regenerabile, 
eficiența energetică și infrastructura 
energetică sunt opțiuni „care nu implică 
regrete”;

7. salută concluziile la care s-a ajuns în 
cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora utilizarea sporită a 
energiei din surse regenerabile, eficiența 
energetică și infrastructura energetică 
sunt acțiunile „care nu implică regrete” și 
care trebuie întreprinse în cadrul tuturor 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050;

Or. en

Amendamentul 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că energia din surse regenerabile, eficiența 
energetică și infrastructura energetică sunt 
opțiuni „care nu implică regrete”;

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că, deși energia din surse regenerabile, 
eficiența energetică și infrastructura 
energetică sunt opțiuni „care nu implică 
regrete”, modul și măsura în care acestea 
sunt urmărite pot avea profunde implicații 
financiare de care ar trebui să se țină 
cont;
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Or. en

Amendamentul 128
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că energia din surse regenerabile, eficiența 
energetică și infrastructura energetică
sunt opțiuni „care nu implică regrete”;

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că energia din surse regenerabile, rețelele 
eficiente și eficiența energetică sunt opțiuni 
„care nu implică regrete”, în măsura în 
care sunt orientate către piață;

Or. sl

Amendamentul 129
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că energia din surse regenerabile, eficiența 

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că energia din surse regenerabile, eficiența 
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energetică și infrastructura energetică sunt 
opțiuni „care nu implică regrete”;

energetică și infrastructura energetică sunt 
opțiuni „care nu implică regrete”, însă 
recunoaște costurile semnificative pe care 
acestea le vor genera;

Or. de

Amendamentul 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că energia din surse regenerabile, eficiența 
energetică și infrastructura energetică sunt 
opțiuni „care nu implică regrete”;

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
transformării sistemului și a infrastructurii 
energetice uzate a UE, indiferent de calea 
specifică aleasă pentru realizarea unui 
sistem energetic optimizat cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că energia din surse regenerabile, eficiența 
energetică și infrastructura energetică sunt 
opțiuni „care nu implică regrete”;

Or. en

Amendamentul 131
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 

7. recunoaște concluziile la care s-a ajuns 
în cadrul Perspectivei energetice 2050 
conform cărora există similitudini între 
acțiunile care trebuie întreprinse din cadrul 
scenariilor analizate în vederea 
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transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că energia din surse regenerabile, eficiența 
energetică și infrastructura energetică sunt 
opțiuni „care nu implică regrete”;

transformării sistemului energetic al UE, 
indiferent de calea specifică aleasă pentru 
realizarea unui sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050; consideră 
că energia autohtonă din surse 
regenerabile, eficiența energetică și 
infrastructura energetică sunt opțiuni „care 
nu implică regrete”;

Or. en

Amendamentul 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază faptul că, înainte ca 
Uniunea Europeană să își asume 
angajamente în ceea ce privește politica în 
materie de energie și climă pentru 
perioada de după 2020, Comisia trebuie 
să pregătească și să prezinte evaluările 
impactului propunerilor, inclusiv ale 
impactului asupra fiecărui stat membru; 
consideră că o astfel de abordare va 
garanta evaluarea corespunzătoare a 
propunerilor în cazul fiecărui stat 
membru;

Or. pl

Amendamentul 133
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că actuala criză financiară 
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ar trebui folosită ca o șansă de 
transformare a modelului nostru de 
dezvoltare ca societate într-o economie 
foarte eficientă din punct de vedere 
energetic, bazată în totalitate pe energia 
din resurse regenerabile și rezistentă la 
schimbările climatice; subliniază 
necesitatea prezentării de către Comisie a 
unor propuneri referitoare la un pachet 
privind energia și clima în perspectiva 
anului 2030 bazat pe cei trei piloni 
actuali, și anume gazele cu efect de seră, 
energia din surse regenerabile și eficiența 
energetică;

Or. en

Amendamentul 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Țicău, Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită aplicarea principiului „energie 
pentru toți”, prin urmare subliniază 
faptul că trebuie să se acorde o atenție 
deosebită populației cu venituri mici 
pentru care lupta cu transformarea 
sistemului energetic va fi o provocare 
dacă prețurile la energie vor crește așa 
cum s-a anticipat; consideră că ar trebui 
să se definească măsuri specifice la nivel 
european, național și local, pentru a evita 
penuria energetică;

Or. en

Amendamentul 135
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază faptul că adoptarea unei 
strategii de decarbonizare care nu ține 
cont de situația din anumite state membre 
poate duce la accentuarea drastică a 
penuriei de energie, definită drept o 
situație în care un procent mai mare de 
10 % din economiile casnice este cheltuit 
cu energia;

Or. pl

Amendamentul 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. reamintește incertitudinea care 
decurge din aplicarea unui set limitat de 
instrumente analitice, inclusiv de modele 
econometrice, care acoperă perioada până 
în 2050, și anume incapacitatea statelor 
membre de a accesa informații detaliate 
cu privire la funcționarea anumitor 
modele econometrice (de exemplu, 
modelul PRIMES); consideră că, atunci 
când se efectuează o astfel de planificare 
pe termen lung, ar trebui să se acorde 
atenție limitărilor de ordin general ale 
construcției de modele, întrucât aplicarea 
unor modele diferite pentru a elabora 
astfel de previziuni poate produce 
rezultate care diferă în mod semnificativ; 
subliniază faptul că, la elaborarea 
evaluărilor de impact ale măsurilor 
stabilite în comunicările sale privind o 
economie cu emisii reduse de carbon 
până în 2050, Comisia Europeană 
utilizează întotdeauna același set 
nediversificat de instrumente de modelare 
și că în practică statele membre nu le pot 
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evalua în detaliu;

Or. pl

Amendamentul 137
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei
presupun un procent crescut al energiei 
din surse regenerabile în mixul energetic 
al UE de aproximativ 30 % din consumul 
brut final de energie în 2030;

8. recunoaște că un procent mult mai mare 
de energie din surse regenerabile din 
consumul de energie al UE după 2020, 
inclusiv în 2030, este o condiție 
preliminară a unui sistem energetic mai 
durabil cu toate acestea, constată că 
niciunul dintre scenariile explorate de 
Comisie în cadrul comunicării sale nu se 
bazează pe o creștere combinată a 
ponderii energiei din surse regenerabile și 
a măsurilor de eficiență energetică 
sporită, care ar permite UE să evolueze 
către o economie bazată aproape în 
întregime pe energie din surse 
regenerabile până în 2050; dată fiind 
nevoia de a asigura încrederea 
investitorilor, solicită un cadru de politică 
privind energia și schimbările climatice 
pentru 2030 care să includă obiective 
ambițioase privind energia din surse 
regenerabile, reducerea consumului de 
energie și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră;

Or. en

Amendamentul 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei 
din surse regenerabile în mixul energetic 
al UE de aproximativ 30 % din consumul 
brut final de energie în 2030;

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; subliniază faptul că
în 2030 se poate obține o cotă de energie 
din surse regenerabile de 45 % din 
consumul final brut de energie, de 
exemplu, acordând mai multă atenție 
eficienței energetice și stabilind 
obiectivele corecte, ceea ce ar crea 
certitudinea necesară pentru investitorii 
din sectorul energetic;

Or. en

Amendamentul 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030;

8. recunoaște că un procent mult mai mare 
de energie din surse regenerabile după 
2020 este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic viitor; recunoaște, în plus, că 
toate scenariile de decarbonizare explorate 
în cadrul comunicării Comisiei presupun 
un procent crescut al energiei din surse 
regenerabile în mixul energetic al UE de 
aproximativ 30 % din consumul brut final 
de energie în 2030, conducând la un 
procent al energiei din surse regenerabile 
mai mare de 55 % în 2050; subliniază 
faptul că până în 2030 ponderea energiei 
din surse regenerabile ar putea crește 
până la 45 % dacă se va investi din timp 
în eficiența energetică și dacă se va ține 
cont pe deplin de tehnologiile de încălzire 
și răcire pe bază de energie din surse 
regenerabile;
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Or. en

Amendamentul 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030;

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030; consideră că 
tranziția spre o politică mai adecvată 
privind eficiența energetică ar trebui să se 
axeze pe întregul lanț al cererii și ofertei 
de energie, incluzând transformarea, 
transmiterea, distribuția și aprovizionarea 
alături de consumul industrial, cel locativ 
și cel casnic;

Or. en

Amendamentul 141
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile din 
consumul brut final de energie al UE 
după 2020 este o condiție preliminară a
unui sistem energetic mai durabil 
recunoaște că ipoteza unui procent crescut 
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presupun un procent crescut al energiei 
din surse regenerabile în mixul energetic al 
UE de aproximativ 30 % din consumul 
brut final de energie în 2030;

al energiei din surse regenerabile în mixul 
energetic al UE de cel puțin 30 % din 
consumul brut final de energie în 2030 ar 
oferi sectorului energetic certitudinea 
necesară în privința investițiilor, 
favorizând totodată beneficii 
macroeconomice semnificative;

Or. en

Amendamentul 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030;

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030; cu toate acestea, 
presupune că niciun alt obiectiv 
obligatoriu nu trebuie să fie adoptat 
înainte de încheierea acordului mondial 
privind reducerea emisiilor sau fără ca 
alte economii importante să ia măsuri 
simetrice;

Or. en

Amendamentul 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030;

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030; cu toate acestea, 
subliniază faptul că întreaga producție de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este importantă dacă se dorește ca 
decarbonizarea și obiectivele climatice să 
poată fi realizate fără a compromite 
securitatea aprovizionării și 
competitivitatea;

Or. en

Amendamentul 144
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030;

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030; consideră că în 
cazul energiei din surse regenerabile 
trebuie să se țină cont de impactul 
resurselor de energie regenerabile asupra 
creșterii prețurilor la energie și asupra 
industriilor mari consumatoare de energie 
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în întreaga Uniune Europeană;

Or. pl

Amendamentul 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030;

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030; subliniază faptul 
că Perspectiva energetică 2050 nu conține 
un scenariu bazat pe o pondere crescută a 
energiei din surse regenerabile și o 
eficiență energetică ridicată, care să poată 
majora procentul energiei din surse 
regenerabile în mixul energetic al UE;

Or. en

Amendamentul 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil, subliniind totodată 
faptul că energia din surse regenerabile 
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explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030;

nu poate pregăti de una singură terenul 
către decarbonizare și că trebuie 
combinată cu surse alternative de energie; 
recunoaște, în plus, că toate scenariile de 
decarbonizare explorate în cadrul 
comunicării Comisiei presupun un procent 
crescut al energiei din surse regenerabile în 
mixul energetic al UE de aproximativ 30 % 
din consumul brut final de energie în 2030;

Or. en

Amendamentul 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030;

8. recunoaște că un procent mai mare de 
energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic 
mediu din întreaga UE de aproximativ 
30 % din consumul brut final de energie în 
2030;

Or. en

Amendamentul 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște că un procent mai mare de 8. recunoaște că un procent mai mare de 
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energie din surse regenerabile după 2020 
este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030;

surse mature regenerabile de energie după 
2020 este un aspect-cheie al unui sistem 
energetic mai durabil; recunoaște, în plus, 
că toate scenariile de decarbonizare 
explorate în cadrul comunicării Comisiei 
presupun un procent crescut al energiei din 
surse regenerabile în mixul energetic al UE 
de aproximativ 30 % din consumul brut 
final de energie în 2030;

Or. en

Amendamentul 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. recunoaște interacțiunea sporită 
dintre sistemele centralizate la scară largă 
și sistemele descentralizate; în plus, 
subliniază nevoia de a dezvolta o strategie 
coerentă privind promovarea și facilitarea 
utilizării generatoarelor de energie la 
scară mică;

Or. en

Amendamentul 150
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 a (nou) (după punctul 8)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eficiența energetică

Or. en
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Amendamentul 151
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază 
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050; recomandă, în acest sens, ca 
eficiența energetică să fie integrată în 
programele educaționale naționale din 
statele membre;

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază 
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050;

Or. sl

Amendamentul 152
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că eficiența energetică
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază 
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050; recomandă, în acest sens, ca 
eficiența energetică să fie integrată în 
programele educaționale naționale din 
statele membre;

9. subliniază că producția descentralizată 
și eficiența energetică îmbunătățită și 
economiile de energie vor juca un rol 
esențial în transformarea sistemului 
energetic și că îndeplinirea obiectivelor 
pentru 2020 reprezintă o bază importantă 
pentru continuarea progresului până în 
2050; solicită Comisiei să țină cont în mod 
explicit de producția descentralizată în 
estimările viitoare; de asemenea, solicită 
Comisiei să identifice în mod clar 
obstacolele financiare și tehnice care 
împiedică creșterea producției 
descentralizate în statele membre;
recomandă, în acest sens, ca producția 
descentralizată și eficiența energetică să 
fie integrate în programele educaționale 
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naționale din statele membre;

Or. nl

Amendamentul 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050; recomandă, în acest sens, ca
eficiența energetică să fie integrată în 
programele educaționale naționale din 
statele membre;

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o 
condiție preliminară pentru continuarea 
progresului până în 2050; recomandă, în 
acest sens, statelor membre să își 
accelereze eforturile pentru a pune în 
aplicare integral Directiva privind
eficiența energetică adoptată recent și 
pentru a depăși obiectivele stabilite de 
aceasta și Comisiei să prezinte un cadru 
ambițios de politică pentru eficiență 
energetică și reducerea consumului de 
energie care să includă obiective pentru 
2030;

Or. en

Amendamentul 154
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită va juca un rol esențial în 
transformarea sistemului energetic și că 
îndeplinirea obiectivelor pentru 2020 
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obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază 
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050; recomandă, în acest sens, ca 
eficiența energetică să fie integrată în 
programele educaționale naționale din 
statele membre;

reprezintă o bază importantă pentru 
continuarea progresului până în 2050; prin 
urmare, recomandă ca statele membre și 
Comisia să depună mai multe eforturi în 
direcția includerii ideilor naționale, 
implicării băncilor naționale de dezvoltare 
și sprijinirii schimburilor de bune 
practici; recomandă, în acest sens, ca 
eficiența energetică să fie integrată în 
programele educaționale naționale din 
statele membre;

Or. de

Amendamentul 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază 
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050; recomandă, în acest sens, ca 
eficiența energetică să fie integrată în 
programele educaționale naționale din 
statele membre;

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază 
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050; subliniază importanța 
producerii descentralizate de energie 
pentru creșterea eficienței energetice; 
recomandă ca eficiența energetică să fie 
integrată în programele educaționale 
naționale din statele membre;

Or. en

Amendamentul 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază 
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050; recomandă, în acest sens, ca
eficiența energetică să fie integrată în 
programele educaționale naționale din 
statele membre;

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază 
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050; propune, în acest sens, 
introducerea unor obiective obligatorii 
privind eficiența energetică pentru 2030, 
2040 și 2050; recomandă ca eficiența 
energetică și campaniile de sensibilizare 
să fie integrate în programele educaționale 
naționale din statele membre;

Or. en

Amendamentul 157
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază 
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050; recomandă, în acest sens, ca 
eficiența energetică să fie integrată în 
programele educaționale naționale din 
statele membre;

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază 
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050; recomandă, în acest sens, ca 
un obiectiv privind eficiența energetică 
pentru 2030 să fie propus ca parte din 
noul pachet privind clima și energia; 

Or. en

Amendamentul 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază 
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050; recomandă, în acest sens, ca 
eficiența energetică să fie integrată în 
programele educaționale naționale din 
statele membre;

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o 
prioritate-cheie pentru continuarea 
progresului până în 2050; recomandă, în 
acest sens, ca eficiența energetică să fie 
integrată în programele educaționale 
naționale din statele membre;

Or. en

Amendamentul 159
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o bază 
importantă pentru continuarea progresului 
până în 2050; recomandă, în acest sens, ca 
eficiența energetică să fie integrată în 
programele educaționale naționale din 
statele membre;

9. subliniază că eficiența energetică 
îmbunătățită și economiile de energie vor 
juca un rol esențial în transformarea 
sistemului energetic și că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 reprezintă o 
prioritate-cheie pentru continuarea 
progresului până în 2050; recomandă, în 
acest sens, ca eficiența energetică să fie 
integrată în programele educaționale 
naționale din statele membre;

Or. en

Amendamentul 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. în consecință, lansează un îndemn 
pentru adoptarea mai multor măsuri 
privind eficiența energetică care să 
abordeze aspectul penuriei de energie, 
care, în societățile europene, este 
concentrată în principal în jurul 
sistemelor de încălzire; în același timp, 
solicită analizarea și revizuirea legislației 
naționale, care reprezintă un obstacol în 
calea investițiilor în eficiența 
energetică/optimizării producției și 
utilizării căldurii în unele state membre 
(fiscalitate, achiziții publice, tarifarea 
căldurii etc.);

Or. en

Amendamentul 161
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază faptul că eficiența 
energetică și reducerea consumului de 
energie reprezintă cele mai rentabile 
modalități aflate la dispoziția UE pentru a 
realiza tranziția la o economie bazată 
aproape în întregime pe energie din surse 
regenerabile, concomitent cu stimularea 
creării de locuri de muncă, a inovării și a 
scăderii importurilor de combustibili fosili 
și nucleari, precum și a dependenței totale 
de importuri; amintește că în prezent UE 
cheltuiește aproximativ 4 % din PIB (488 
de miliarde de euro în 2011) pentru 
importurile de energie din țări terțe; 
subliniază faptul că o schimbare rapidă 
de paradigmă către energia din surse 
regenerabile și reducerea consumului de 
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energie vor limita în mod semnificativ 
transferul de bunăstare de la producătorii 
de ulei, gaze naturale, cărbune și 
combustibili nucleari din UE la cei din 
afara UE, consolidând rezistența 
economiei UE la creșterea prețurilor 
energiei și la volatilitatea energiei și a 
prețurilor; recomandă ca statele membre 
să integreze obiectivele privind eficiența 
energetică în mai multe domenii de 
politică, să efectueze o analiză sistematică 
a potențialului de economisire de energie 
deținut de anumite sectoare-cheie, cum ar 
fi sectorul imobiliar și cel al 
transporturilor; în acest context, 
subliniază că zona cea mai promițătoare 
pentru acțiune este legată de renovarea 
parcului imobiliar existent, astfel încât 
consumul de energie la nivel global în 
acest sector să fie redus cu 80 % până în 
2050;

Or. en

Amendamentul 162
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază faptul că toate scenariile de 
decarbonizare demonstrează că eficiența 
energetică constituie un factor-cheie care 
asigură tranziția la o economie cu emisii 
reduse de carbon și insistă asupra 
faptului că eficiența energetică reprezintă 
un element esențial al creșterii economice 
și al competitivității UE; subliniază că 
realizarea obiectivelor de decarbonizare 
pentru 2050 ar necesita realizarea 
obiectivelor privind eficiența energetică 
pentru 2020 și stabilirea de noi obiective 
intermediare pentru 2030; consideră că o 
politică mai adecvată privind eficiența 
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energetică trebuie să se axeze pe întregul 
lanț al cererii și ofertei de energie, 
incluzând transformarea, transmiterea, 
distribuția și aprovizionarea alături de 
consumul industrial, cel locativ și cel 
casnic;

Or. en

Amendamentul 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază necesitatea de a aplica o 
abordare integrată la nivel european, 
național și local care să cuprindă 
potențialele reduceri ale consumului de 
energie din sectorul aprovizionării cu 
energie și din sectorul final; este de 
părere că tranziția la o economie cu emisii 
reduse de carbon impune acordarea unei 
atenții sporite decarbonizării sistemelor de 
încălzire și de răcire;

Or. en

Amendamentul 164
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. recomandă ca statele membre să 
integreze obiectivele privind eficiența 
energetică în mai multe domenii de 
politică, să efectueze o analiză sistematică 
a potențialului de economisire de energie 
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deținut de anumite sectoare-cheie, cum ar 
fi sectorul imobiliar și cel al 
transporturilor; în acest context, 
subliniază că zona cea mai promițătoare 
pentru acțiune este legată de renovarea 
parcului imobiliar existent, astfel încât 
consumul de energie la nivel global în 
acest sector să fie redus cu 80 % până în 
2050; amintește că până la sfârșitul 
anului 2020 toate clădirile noi ar trebui să 
fie clădiri cu „consum de energie aproape 
zero”; solicită o consolidare, adoptare și 
punere în aplicare rapidă a măsurilor de 
proiectare ecologică și de etichetare 
energetică;

Or. en

Amendamentul 165
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază faptul că ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită creșterii 
nivelului înțelegerii publice, precum și 
creșterii nivelului competențelor tuturor 
specialiștilor implicați în implementarea 
eficienței energetice în toate etapele 
(evaluarea performanței energetice 
actuale, proiectarea și implementarea 
soluțiilor de eficiență energetică, 
funcționarea și întreținerea eficiente din 
punct de vedere energetic);

Or. en

Amendamentul 166
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. subliniază că, pentru transformarea 
sistemului energetic în realitate, este 
esențial să se acorde o atenție sporită 
utilizării energiei; subliniază necesitatea 
de a acorda o prioritate mai mare 
gestionării sectorului cererii, pentru a 
asigura implementarea tehnologiilor și a 
sistemelor la nivelul utilizatorilor finali, 
realizând tranziția energetică la un cost 
accesibil și durabil pentru societate;

Or. en

Amendamentul 167
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de 
energie locale și mai îndepărtate la 
nivelul întregii UE, astfel cum s-a 
demonstrat a fi necesar; subliniază, în 
plus, nevoia urgentă de instituire a unor 
mecanisme care să permită finanțarea de 
către UE a proiectelor de infrastructură de 
interes comun;

10. subliniază nevoia urgentă de 
modernizare a infrastructurilor energetice 
existente și de construire a altora noi, 
inclusiv prin crearea de infrastructuri noi, 
inteligente și flexibile, inclusiv rețele 
inteligente și contoare inteligente, și de 
planificare a rețelelor complet integrate cu 
scopul, printre altele, de a spori 
disponibilitatea surselor de energie cu 
emisii reduse de carbon, inclusiv a 
resurselor de energie regenerabile, a 
căror disponibilitate actuală în UE se află 
doar în stadiu de planificare; subliniază, 
în plus, nevoia urgentă de instituire a unor 
mecanisme care să permită finanțarea de 
către UE a proiectelor de infrastructură de 
interes comun;

Or. pl
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Amendamentul 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de 
energie locale și mai îndepărtate la nivelul 
întregii UE, astfel cum s-a demonstrat a fi 
necesar; subliniază, în plus, nevoia urgentă 
de instituire a unor mecanisme care să 
permită finanțarea de către UE a 
proiectelor de infrastructură de interes 
comun;

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, în 
special rețele inteligente (inclusiv contoare 
inteligente) și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra toate sursele de energie la 
nivelul întregii UE, astfel cum s-a 
demonstrat a fi necesar; reamintește că 
politicile optime din punct de vedere al 
costurilor diferă în funcție de modelul 
cererii, de potențialul de aprovizionare, de 
caracteristicile geografice și de contextul 
economic la nivel local; subliniază, în 
plus, nevoia urgentă de instituire a unor 
cadre de reglementare stabile și 
predictibile, precum și a unor mecanisme 
care să permită finanțarea de către UE a 
proiectelor de infrastructură de interes 
comun;

Or. en

Amendamentul 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri energetice inteligente și 
flexibile, inclusiv rețele inteligente, 
capacitate flexibilă de generare de rezervă
cu emisii reduse și contoare inteligente, și 
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de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

de planificare a rețelelor complet integrate 
cu scopul, printre altele, de a integra 
sursele regenerabile de energie locale și 
mai îndepărtate la nivelul întregii UE, 
astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să creeze 
în întreaga UE instrumente de piață care 
să stimuleze capacitatea flexibilă de 
generare de rezervă și să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

Or. en

Amendamentul 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi 
necesar; subliniază, în plus, nevoia urgentă 
de instituire a unor mecanisme care să
permită finanțarea de către UE a 
proiectelor de infrastructură de interes 
comun;

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și un sistem european de rețele
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra rapid sursele regenerabile tot 
mai mari de energie la nivelul întregii UE, 
precum și de noi utilizări și modalități de 
stocare a energiei electrice (cum ar fi 
vehiculele electrice); subliniază, în plus, 
nevoia urgentă de instituire a unor 
mecanisme care să permită finanțarea de 
către UE a proiectelor de infrastructură de 
interes comun în conformitate cu 
orientările privind infrastructura 
energetică și cu mecanismul Conectarea 
Europei;

Or. en
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Amendamentul 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi 
necesar; subliniază, în plus, nevoia urgentă 
de instituire a unor mecanisme care să 
permită finanțarea de către UE a 
proiectelor de infrastructură de interes 
comun;

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, care să permită integrarea unităților 
individuale de microgenerare și să le 
permită cetățenilor să reintroducă 
excedentul în rețea; subliniază, în plus, 
nevoia urgentă de instituire a unor 
mecanisme care să permită finanțarea de 
către UE a proiectelor de infrastructură de 
interes comun;

Or. en

Amendamentul 172
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun cărora li se 
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aplică niște criterii simple, transparente și 
care evită orice denaturare a concurenței;

Or. de

Amendamentul 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și programe de 
satisfacere a cererii concentrate asupra 
reducerii consumului de energie și asupra 
beneficiilor consumatorilor, și de 
planificare a rețelelor complet integrate cu 
scopul, printre altele, de a integra sursele 
regenerabile de energie locale și mai 
îndepărtate la nivelul întregii UE, astfel 
cum s-a demonstrat a fi necesar; subliniază, 
în plus, nevoia urgentă de instituire a unor 
mecanisme care să permită finanțarea de 
către UE a proiectelor de infrastructură de 
interes comun;

Or. en

Amendamentul 174
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
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de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, precum și noi utilizări ale energiei 
electrice (cum ar fi vehiculele electrice 
sau vehiculele hibride reîncărcabile), 
astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

Or. en

Amendamentul 175
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, în 
special de rețele inteligente, contoare 
inteligente, modalități de stocare a 
energiei și infrastructură pentru CO2
(inclusiv CSC și CCU) și de planificare a 
rețelelor complet integrate cu scopul, 
printre altele, de a integra sursele 
regenerabile de energie locale și mai 
îndepărtate la nivelul întregii UE, astfel 
cum s-a demonstrat a fi necesar; subliniază, 
în plus, nevoia urgentă de instituire a unor 
mecanisme care să permită finanțarea de 
către UE a proiectelor de infrastructură de 
interes comun;

Or. en

Amendamentul 176
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente, flexibile și 
dinamice, inclusiv rețele inteligente,
contoare inteligente, un sistem 
corespunzător de energie de rezervă, și de 
planificare a rețelelor complet integrate cu 
scopul, printre altele, de a integra sursele 
regenerabile de energie locale și mai 
îndepărtate la nivelul întregii UE, astfel 
cum s-a demonstrat a fi necesar; subliniază, 
în plus, nevoia urgentă de instituire a unor 
mecanisme care să permită finanțarea de 
către UE a proiectelor de infrastructură de 
interes comun;

Or. sl

Amendamentul 177
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, instrumente de gestionare a 
informațiilor și „centrale electrice 
virtuale”, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

Or. en
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Amendamentul 178
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile 
pentru energie electrică și gaze naturale, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

Or. en

Amendamentul 179
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
finanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

10. subliniază nevoia urgentă de 
infrastructuri noi, inteligente și flexibile, 
inclusiv rețele inteligente și contoare 
inteligente, și de planificare a rețelelor 
complet integrate cu scopul, printre altele, 
de a integra sursele regenerabile de energie 
locale și mai îndepărtate la nivelul întregii 
UE, astfel cum s-a demonstrat a fi necesar; 
subliniază, în plus, nevoia urgentă de 
instituire a unor mecanisme care să permită 
cofinanțarea de către UE a proiectelor de 
infrastructură de interes comun;

Or. en
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Justificare

Cofinanțarea și nu simpla finanțare din partea UE va asigura un grad sporit de eficiență și 
durabilitate a proiectelor.

Amendamentul 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază nevoia de măsuri imediate 
care să asigure continuitatea furnizării de 
energie, să crească certitudinea 
investitorilor și să reducă blocajele; 
întârzierile vor crește costurile și vor 
amâna dezvoltarea tehnologiilor 
necesare;

Or. en

Amendamentul 181
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită UE să stimuleze integrarea 
sectorului de încălzire și răcire în 
măsurile sale către un sistem energetic cu 
emisii reduse de carbon pentru 2050;

Or. en

Amendamentul 182
Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. atrage atenția asupra faptului că 
milioane de cetățeni ai UE suferă din 
cauza lipsei de energie și îndeamnă 
Comisia să accelereze tranziția către o 
economie eficientă din punct de vedere 
energetic, cu emisii reduse de carbon, 
prin mecanisme de gestionare a ofertei și 
cererii, ceea ce ar promova o schimbare 
importantă a comportamentului în 
materie de consum de energie;

Or. en

Amendamentul 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază importanța unui nivel 
înalt de eficiență energetică pentru 
realizarea obiectivului privind securitatea 
energetică și reducerea gazelor cu efect de 
seră, precum și efectele pozitive asupra 
competitivității și poziției de lider 
industrial a UE, asupra creării de locuri 
de muncă, a independenței energetice și a 
prețurilor la energie la nivelul Uniunii; 
insistă asupra necesității de a îndeplini 
obiectivul de 20 % până în 2020 legat de 
eficiența energetică și de a stabili 
obiective intermediare obligatorii pentru 
anii 2030 și 2040 care să ajungă la 40 % 
până în 2050; recomandă analizarea, 
concomitent cu urmărirea obiectivului de 
sporire a eficienței energetice, a tuturor 
etapelor și părților interesate din lanțul 
cererii și ofertei (printre altele: producția, 
transformarea, transmiterea, distribuția și 
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consumul la toate nivelurile);

Or. en

Amendamentul 184
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită UE să analizeze integrarea 
deplină a sectorului de încălzire și răcire 
în măsurile sale către un sistem energetic 
cu emisii reduse de carbon pentru 2050; 
constată că acest sector reprezintă astăzi 
aproximativ 45 % din consumul final de 
energie din Europa și că este nevoie de o 
mai bună înțelegere a rolului important al 
încălzirii și răcirii în sistemele energetice 
cu emisii reduse de carbon; prin urmare, 
solicită Comisiei să colecteze datele 
necesare care reflectă sursele și utilizările 
încălzirii și răcirii, precum și distribuția 
căldurii la diferitele categorii de 
consumatori finali (de exemplu, 
consumatori rezidențiali, industriali, 
terțiari);

Or. en

Amendamentul 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază faptul că, pentru a realiza 
decarbonizarea totală a aprovizionării cu 
energie a UE pe termen lung, este necesar 
să se urmărească o mai bună integrare cu 
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țările și regiunile vecine, cum ar fi 
Norvegia, Elveția și sudul Mediteranei; 
subliniază că Europa poate beneficia de 
dezvoltarea surselor de energie 
regenerabile semnificative din aceste 
regiuni pentru a satisface atât cererea 
locală, cât și un procent limitat din 
cererea UE, după dezvoltarea 
interconexiunilor de rețea pe distanțe 
lungi;

Or. en

Amendamentul 186
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată că este nevoie de o mai bună 
înțelegere a rolului important al încălzirii 
și răcirii în sistemele energetice cu emisii 
reduse de carbon, întrucât acest sector 
reprezintă astăzi 45 % din consumul final 
de energie din Europa; invită Comisia și 
statele membre să majoreze finanțarea 
alocată infrastructurilor energetice locale, 
cum ar fi sistemele centralizate de 
încălzire și de răcire, care reprezintă 
soluții eficiente, cu emisii reduse sau cu 
zero emisii de carbon, care vor înlocui 
importurile și schimburile/transportul de 
energie la nivel european;

Or. en

Amendamentul 187
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră, în acord cu punctul de 
vedere formulat în Perspectiva energetică 
2050, că este necesar să se acționeze de 
urgență pentru a se decide care va fi 
cadrul de politică urmat după anul 2020 
și încurajează Comisia Europeană să 
prezinte, înainte de sfârșitul mandatului 
Comisiei Europene și al Parlamentului 
European și pe baza Perspectivei și a 
comunicărilor ulterioare privind piața 
internă a energiei și energia din surse 
regenerabile, o comunicare privind un 
cadru coerent de politici pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 188
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază necesitatea de a aplica o 
abordare integrată la nivel european, 
național și local care să cuprindă 
potențialele reduceri ale consumului de 
energie din sectorul aprovizionării cu 
energie și din sectorul final; consideră că 
tranziția la o economie cu emisii reduse 
de carbon necesită o mai mare atenție 
acordată sectoarelor de încălzire și răcire; 
afirmă totodată că părțile interesate locale 
trebuie să joace un rol-cheie în aplicarea 
unei strategii energetice cu emisii reduse 
de carbon și în promovarea unei abordări 
energetice locale integrate;

Or. en
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Amendamentul 189
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că, pentru a realiza 
decarbonizarea sectorului energetic, ar 
trebui să se acorde o atenție sporită 
consumului de energie; prin urmare, 
subliniază necesitatea de a acorda o 
prioritate mai mare gestionării cererii, 
pentru a asigura implementarea 
tehnologiilor și a sistemelor la nivelul 
utilizatorilor finali, realizând totodată 
tranziția energetică la un cost accesibil și 
durabil pentru societate în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. observă că potențialul financiar 
european și național, împreună cu 
politicile bugetare și de investiții ale UE, 
reprezintă o condiție preliminară pentru 
construirea de noi infrastructuri 
energetice în Europa, ținând totodată 
seama de costurile facilităților nou 
construite și ale dezafectării celor 
învechite, precum și de reabilitarea 
ecologică și socială a regiunilor în care 
sunt amplasate;

Or. en
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Amendamentul 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că activitățile suplimentare 
de cercetare și dezvoltare (C&D) din 
domeniul energetic, schimbările 
comportamentale, gestionarea cererii și 
îmbunătățirea modalităților de stocare a 
energiei vor contribui în mod semnificativ 
la o decarbonizare substanțială a mixului 
energetic;

Or. en

Amendamentul 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază faptul că UE ar trebui să 
aibă o strategie pentru sectorul cu cel mai 
mare consum energetic, încălzirea și 
răcirea reprezentând 40 % din consumul 
primar de energie și 36 % din emisiile de 
CO2;

Or. en

Amendamentul 193
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. recunoaște că obiectivele privind 
energia din surse regenerabile au avut 
succes și invită statele membre să pună în 
aplicare politici stabile pentru a-și 
îndeplini obiectivele pentru 2020;

Or. en

Amendamentul 194
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. este de acord cu Comisia că 
încălzirea și răcirea pe bază de energie 
din surse regenerabile sunt esențiale 
pentru decarbonizare; cu toate acestea, 
atrage atenția asupra concluziei false 
formulate în Perspectivă, care consideră 
că „electrificarea încălzirii” este o soluție 
simplă de decarbonizare a economiei UE; 
observă că soluțiile disponibile în 
domeniul energiei din surse regenerabile 
(energia geotermală, biomasa, inclusiv 
deșeurile biodegradabile, energia termică 
solară și hidroenergia/energia 
aerotermală), în combinație cu măsuri de 
eficiență energetică, inclusiv cogenerarea 
energiei termice și electrice și utilizarea 
căldurii reziduale (industriale), au 
potențialul de a decarboniza până în 2050 
întreaga cerere de căldură într-un mod 
mai rentabil, abordând totodată aspectul 
penuriei de energie care, în societățile 
europene, este concentrată în principal în 
jurul sistemelor de încălzire;

Or. en
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Amendamentul 195
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. este de acord cu Comisia că 
încălzirea și răcirea pe bază de energie 
din surse regenerabile sunt esențiale 
pentru decarbonizare; cu toate acestea, 
atrage atenția asupra concluziei false 
formulate în Perspectivă, care consideră 
că „electrificarea încălzirii” ca o soluție 
simplă de decarbonizare a economiei UE; 
observă că soluțiile disponibile în 
domeniul energiei din surse regenerabile 
(energia geotermală, biomasa, inclusiv 
deșeurile biodegradabile, energia termică 
solară și hidroenergia/energia 
aerotermală), în combinație cu măsuri de 
eficiență energetică, inclusiv cogenerarea 
energiei termice și electrice și utilizarea 
căldurii reziduale (industriale), au 
potențialul de a decarboniza până în 2050 
întreaga cerere de căldură într-un mod 
mai rentabil, abordând totodată aspectul 
penuriei de energie care, în societățile 
europene, este concentrată în principal în 
jurul sistemelor de încălzire;

Or. en

Amendamentul 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. recunoaște că în prezent energia 
nucleară este utilizată ca importantă 
sursă de energie cu emisii scăzute; solicită 
Comisiei să depună eforturi pentru a 
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îmbunătăți acceptarea de către public a 
energiei nucleare, utilizând rezultatele 
testelor de rezistență recente efectuate în 
cazul centralelor nucleare;

Or. en

Amendamentul 197
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. subliniază faptul că părțile interesate 
locale dețin un rol esențial în punerea în 
aplicare a unei strategii de succes pentru 
reducerea emisiilor de carbon și în 
promovarea unei abordări energetice 
integrate, care să includă potențialul de 
reducere a consumului de energie în 
sectorul aprovizionării cu energie și în cel 
final; prin urmare, solicită Comisiei și
statelor membre să susțină planificarea și 
să aloce fonduri sporite infrastructurilor 
locale de încălzire și răcire care produc 
soluții eficiente, cu emisii de carbon 
reduse și aproape zero, care vor înlocui 
utilizarea combustibililor fosili 
(importați);

Or. en

Amendamentul 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 10 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10d. insistă asupra necesității de a acorda 
o prioritate mai mare gestionării cererii, 
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pentru a asigura implementarea 
tehnologiilor și a sistemelor la nivelul 
utilizatorilor finali, realizând astfel 
tranziția către decarbonizare la un cost 
accesibil și durabil pentru societate;

Or. en

Amendamentul 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 a (nou) (după punctul 10)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eficiența energetică

Or. en

Amendamentul 200
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 a (nou) (după punctul 11)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eficiența energetică

Or. en

Amendamentul 201
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 10 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eficiența energetică
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10e. subliniază faptul că eficiența 
energetică reprezintă un element esențial 
al creșterii economice și al competitivității 
UE; subliniază că toate scenariile de 
decarbonizare demonstrează că eficiența 
energetică reprezintă un factor-cheie care 
asigură o tranziție lină către o economie 
cu emisii reduse de carbon; consideră că 
tranziția către o politică mai adecvată în 
materie de eficiență energetică ar trebui 
să se axeze pe întregul lanț al cererii și 
ofertei de energie, incluzând 
transformarea, transmiterea, distribuția și 
aprovizionarea alături de consumul 
industrial, cel locativ și cel casnic;

Or. en

Amendamentul 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 10 f (nou) (după subtitlul nou „Eficiența energetică”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10f. subliniază faptul că eficiența 
energetică reprezintă o modalitate foarte 
rentabilă pentru Europa de a realiza 
obiectivele în materie de energie, 
schimbări climatice și economie; 
reamintește imensul potențial al eficienței 
energetice de a limita dependența de 
energia importată și de a relansa 
economia; recunoaște că trecerea la o 
economie mai eficientă din punct de 
vedere energetic ar accelera difuzarea 
soluțiilor inovatoare în plan tehnologic și 
ar îmbunătăți competitivitatea industriei 
în Uniune, favorizând creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă 
de înaltă calitate în anumite sectoare care 
au legătură cu eficiența energetică; 
consideră că tranziția către o politică mai 
adecvată în materie de eficiență 
energetică ar trebui să se axeze pe 
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întregul lanț al cererii și ofertei de 
energie, incluzând transformarea, 
transmiterea, distribuția și aprovizionarea 
alături de consumul industrial, cel locativ 
și cel casnic; recomandă ca statele 
membre să integreze obiectivele privind 
eficiența energetică în mai multe domenii 
de politică, să efectueze o analiză 
sistematică a potențialului de economisire 
de energie deținut de anumite sectoare-
cheie, cum ar fi sectorul imobiliar și cel al 
transporturilor, și să elaboreze perspective 
politice ferme pentru a ajunge la 
potențialul respectiv;

Or. en

Amendamentul 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 10 g (nou) (după subtitlul nou „Eficiența energetică”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10g. subliniază faptul că strategia pe 
termen lung a UE în domeniul energiei 
trebuie să aibă ca element central 
reducerea consumului de energie în 
clădiri; în acest sens, amintește că în toate 
țările UE clădirile existente reprezintă cea 
mai promițătoare zonă de acțiune, dat 
fiind nivelul actual scăzut de performanță 
energetică a acestora; reamintește că 
tehnologiile de reducere a consumului de 
energie sunt bine dezvoltate în acest 
sector și că cele mai multe bariere care 
împiedică manifestarea acestui potențial 
imens nu au un caracter tehnic; 
îndeamnă statele membre să dezvolte 
perspective naționale care să deblocheze 
acest potențial, dotându-și economiile cu 
un cadru juridic și financiar adecvat, cu 
etape intermediare; subliniază că rata 
actuală de renovare a clădirilor trebuie să 
fie mai mare și că profunzimea medie a 
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renovării trebuie mărită în mod 
semnificativ, pentru a permite UE să 
reducă consumul de energie al parcului 
imobiliar existent cu 80 % până în 2050 
în comparație cu nivelurile din 2010;

Or. en

Amendamentul 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 10 h (nou) (după subtitlul nou „Eficiența energetică”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10h. recunoaște că Directiva privind 
eficiența energetică adoptată recent 
impune statelor membre obligația de a 
stabili strategii pe termen lung pentru 
renovarea parcului imobiliar public și 
privat național; subliniază importanța 
asigurării unui cadru european solid care 
să ajute statele membre să elaboreze 
planuri cât mai ambițioase pe termen 
lung;

Or. en

Amendamentul 205
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 10 i (nou) (după subtitlul nou „Energia din surse regenerabile”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10i. subliniază faptul că investițiile 
actuale în infrastructura energetică și 
tehnologiile regenerabile elimină 
investițiile mai scumpe pe termen lung și 
efectele de blocare; în acest context, 
subliniază necesitatea unor măsuri rapide 
care să stabilească cadrul de politică 
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necesar după 2020; solicită Comisiei 
Europene să prezinte cât mai curând o 
comunicare cu privire la un cadru de 
politică stabil și coerent pentru 2030;

Or. nl

Amendamentul 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate 
și eficiență, având în vedere 
caracteristicile specifice ale statelor 
membre; subliniază, în acest context, rolul 
important al Comisiei de facilitator; 
subliniază că sursele regenerabile de 
energie vor deveni, pe termen lung, o 
componentă centrală a mixului energetic în 
Europa, pe măsură ce trec de la dezvoltarea 
tehnologică la producția și desfășurarea de 
serie, de la răspândirea pe scară mică la 
răspândirea pe o scară mai mare,
integrând surse locale și mai îndepărtate, și 
de la stadiul de activitate subvenționată la 
cel de activitate competitivă; subliniază că 
natura schimbătoare a surselor regenerabile 
de energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung, recunoscând 
totodată necesitatea unei abordări 
diferențiate între statele membre care să 
continue în perioada de după 2020;
încurajează statele membre să colaboreze 
pentru a optimiza eficiența extinderii 
surselor regenerabile de energie; 
subliniază, în acest context, rolul important 
al Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, 
integrând surse locale și mai îndepărtate și 
devenind mai competitive; subliniază că 
natura schimbătoare a surselor regenerabile 
de energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se țină cont de beneficiile tranziției la 
energia din surse regenerabile care vor 
apărea în alte sectoare, de exemplu 
scăderea incidenței bolilor cronice 
datorită reducerii poluării aerului;
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie continuate pentru anumite 
tehnologii pe măsură ce lanțurile de 
aprovizionare devin mai competitive, iar 
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sunt rezolvate; denaturările combustibililor fosili de pe 
piață sunt rezolvate;

Or. en

Amendamentul 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea
pe o scară mai mare, integrând surse locale 
și mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că se realizează mai multe 
investiții acolo unde asigură cea mai mare 
productivitate și eficiență, având în vedere 
caracteristicile specifice ale statelor 
membre; subliniază importanța 
introducerii unor obiective, întrucât 
obiectivul obligatoriu din punct de vedere 
juridic de 20% până în 2020 s-a dovedit 
deja a fi de succes și este probabil să fie 
depășit în aproape fiecare stat membru; 
prin urmare, solicită un obiectiv 
obligatoriu de 45 % pentru 2030 și 
obiective orientative ambițioase pentru 
2040 (70 %) și 2050 (95 %); subliniază
rolul important al UE de facilitare, 
coordonare și asistență financiară; 
subliniază că sursele regenerabile de 
energie vor deveni, pe termen lung, o 
componentă centrală a mixului energetic în 
Europa, pe măsură ce trec de la dezvoltarea 
tehnologică la producția și desfășurarea de 
serie, la scară mică, precum și la o scară 
mai mare, integrând surse locale și mai 
îndepărtate, și de la stadiul de activitate 
subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
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schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază importanța unor cadre de 
reglementare stabile, atât la nivelul UE, 
cât și la nivelul statelor membre, care să 
stimuleze investițiile; subliniază nevoia de 
proceduri administrative simplificate și de
programe de sprijin stabile și eficiente care 
să poată fi adaptate în timp și să fie retrase 
treptat atunci când tehnologiile și lanțurile 
de aprovizionare se maturizează, iar 
disfuncționalitățile pieței sunt rezolvate;

Or. en

Amendamentul 208
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
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mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că sporirea 
consumului de surse regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să adapteze piețele la această realitate și 
să se obțină o mai mare integrare a pieței, 
în special în recompensarea flexibilității și 
a serviciilor aduse stabilității sistemului 
de rețele; subliniază nevoia de a adapta
programele de sprijin la caracteristicile 
individuale ale piețelor și ale tehnologiilor 
naționale și de a le elimina treptat pe 
măsură ce tehnologiile și lanțurile de 
aprovizionare se vor maturiza și vor putea 
concura, disfuncționalitățile pieței vor fi 
rezolvate, iar beneficiile colaterale vor fi 
luate în considerare în mod 
corespunzător; consideră că programele 
de sprijin stabile și sigure sunt esențiale 
pentru evitarea evoluțiilor nedurabile ale 
pieței, recunoscând totodată că 
schimbările bruște și retroactive 
subminează încrederea investitorilor în 
sector;

Or. en

Amendamentul 209
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze și să utilizeze într-o 
măsură mai mare acordurile de cooperare 
prevăzute în Directiva privind energia 
regenerabilă pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 



AM\913063RO.doc 123/152 PE496.406v01-00

RO

eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel 
încât să se obțină o mai mare integrare a 
pieței; subliniază nevoia ca programele de 
sprijin să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator și salută intenția 
declarată a acesteia de a elabora orientări 
generale privind comerțul cu energie din 
surse regenerabile; subliniază că sursele 
regenerabile de energie vor deveni, pe 
termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că viitoarele 
condiții-cadru trebuie să sprijine sistemul 
și integrarea surselor regenerabile de 
energie pe piață; subliniază nevoia ca 
programele de sprijin să fie retrase treptat 
pe măsură ce tehnologiile și lanțurile de 
aprovizionare se maturizează, iar 
disfuncționalitățile pieței sunt rezolvate;

Or. de

Amendamentul 210
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 



PE496.406v01-00 124/152 AM\913063RO.doc

RO

unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor 
deveni, pe termen lung, o componentă 
centrală a mixului energetic în Europa, 
pe măsură ce trec de la dezvoltarea 
tehnologică la producția și desfășurarea 
de serie, de la răspândirea pe scară mică 
la răspândirea pe o scară mai mare, 
integrând surse locale și mai îndepărtate, 
și de la stadiul de activitate subvenționată 
la cel de activitate competitivă; subliniază 
că natura schimbătoare a surselor 
regenerabile de energie impune modificări 
ale politicii pentru ca aceasta să fie 
realizată astfel încât să se obțină o mai 
mare integrare a pieței; subliniază nevoia 
ca programele de sprijin să fie retrase 
treptat pe măsură ce tehnologiile și 
lanțurile de alimentare se maturizează, iar 
disfuncționalitățile pieței sunt rezolvate;

unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de aprovizionare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

Or. en

Amendamentul 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate 
și eficiență, având în vedere 
caracteristicile specifice ale statelor 

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este importantă pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că se realizează investiții pentru a 
reduce costurile; subliniază, în acest 
context, rolul important al Comisiei de 
facilitator; subliniază că sursele 
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membre; subliniază, în acest context, rolul 
important al Comisiei de facilitator; 
subliniază că sursele regenerabile de 
energie vor deveni, pe termen lung, o 
componentă centrală a mixului energetic în 
Europa, pe măsură ce trec de la dezvoltarea 
tehnologică la producția și desfășurarea de 
serie, de la răspândirea pe scară mică la 
răspândirea pe o scară mai mare, integrând 
surse locale și mai îndepărtate, și de la 
stadiul de activitate subvenționată la cel de 
activitate competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

regenerabile de energie vor deveni, pe 
termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii și 
ale structurii pieței energetice pentru ca 
aceasta să fie realizată astfel încât să se 
obțină o mai mare integrare a pieței; 
solicită eliminarea unor disfuncționalități 
ale pieței, cum ar fi prețurile 
reglementate, concentrarea pieței și 
subvențiile pentru combustibili fosili, 
precum și reformarea piețelor proiectate 
inițial pentru tehnologiile de bază cu 
scopul de a le adapta la diferitele surse de 
energie regenerabile; subliniază nevoia ca 
programele de sprijin să fie retrase treptat 
în mod transparent pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de aprovizionare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

Or. en

Amendamentul 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
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asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de aprovizionare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate; subliniază importanța 
surselor regenerabile de produse în mod 
durabil pe bază de materiale biologice, de 
exemplu lemnul, într-o societate cu emisii 
reduse de carbon și cu o producție de 
energie cu emisii reduse de carbon; 
subliniază faptul că în special producția 
descentralizată de energie din surse 
regenerabile are de jucat un rol-cheie în 
ceea de privește dezvoltarea și ocuparea 
forței de muncă în regiunile rurale;

Or. fi

Amendamentul 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de aprovizionare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate; subliniază, totuși, că 
schimbările retroactive ale programelor 
de sprijin au un efect negativ asupra 
încrederii investitorilor și, astfel, cresc 
riscurile asociate investițiilor în energia 
din surse regenerabile și costurilor 
acestora;
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
astfel, subliniază importanța găsirii unei 
soluții optime pentru integrarea surselor 
de energie regenerabile prin echilibrarea 
rețelei de energie electrică cu tehnologii 
de producție dinamice și ecologice;
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de aprovizionare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;
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Amendamentul 215
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile din cadrul UE sunt 
realizate acolo unde asigură cea mai mare 
productivitate și eficiență, având în vedere 
caracteristicile specifice ale statelor 
membre; subliniază, în acest context, rolul 
important al Comisiei de facilitator în 
pregătirea unor analize adecvate ale 
resurselor și potențialului de energie 
regenerabilă din statele membre; 
subliniază că sursele regenerabile de 
energie vor deveni, pe termen lung, 
importante și o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de aprovizionare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;
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Amendamentul 216
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre și regiunile acestora să 
colaboreze pentru a optimiza rentabilitatea 
extinderii surselor regenerabile de energie 
și pentru a se asigura că investițiile sunt 
realizate acolo unde asigură cea mai mare 
productivitate și eficiență, având în vedere 
caracteristicile specifice ale statelor 
membre; subliniază, în acest context, rolul 
important al Comisiei de facilitator; 
subliniază că sursele regenerabile de 
energie vor deveni, pe termen lung, o 
componentă centrală a mixului energetic în 
Europa, pe măsură ce trec de la dezvoltarea 
tehnologică la producția și desfășurarea de 
serie, de la răspândirea pe scară mică la 
răspândirea pe o scară mai mare, integrând 
surse locale și mai îndepărtate, și de la 
stadiul de activitate subvenționată la cel de 
activitate competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
constată că o concurență nedorită între 
diferitele programe naționale de subvenții 
împiedică dezvoltarea surselor de energie 
regenerabile; prin urmare, insistă asupra 
necesității de a alinia mai bine 
programele de sprijin; subliniază nevoia 
ca programele de sprijin să fie retrase 
treptat pe măsură ce tehnologiile și 
lanțurile de aprovizionare se maturizează și 
devin competitive, iar disfuncționalitățile 
pieței sunt rezolvate;
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Amendamentul 217
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate
și eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt cele mai 
productive și mai eficiente, având în 
vedere caracteristicile specifice ale statelor 
membre; subliniază, în acest context, rolul 
important al Comisiei de facilitator; 
subliniază că sursele regenerabile de 
energie vor deveni, pe termen lung, o 
componentă centrală a mixului energetic în 
Europa, pe măsură ce trec de la dezvoltarea 
tehnologică la producția și desfășurarea de 
serie, de la răspândirea pe scară mică la 
răspândirea pe o scară mai mare, integrând 
surse locale și mai îndepărtate, și de la 
stadiul de activitate subvenționată la cel de 
activitate competitivă; subliniază că, pe 
piețele mature caracterizate de o 
pătrundere adâncă a resurselor 
regenerabile, natura schimbătoare a 
surselor regenerabile mature de energie 
impune modificări ale politicii pentru ca 
aceasta să fie realizată astfel încât să se 
obțină o mai mare integrare a pieței; în 
cazul acelor piețe, subliniază nevoia ca 
programele de sprijin să fie retrase treptat 
pe măsură ce tehnologiile și lanțurile de 
aprovizionare se maturizează, iar 
disfuncționalitățile pieței sunt rezolvate;
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Amendamentul 218
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze în continuare 
pentru a optimiza rentabilitatea extinderii 
surselor regenerabile de energie și pentru a 
se asigura că investițiile sunt realizate 
acolo unde asigură cea mai mare 
productivitate și eficiență, având în vedere 
caracteristicile specifice ale statelor 
membre; subliniază, în acest context, rolul 
important al Comisiei de facilitator; 
subliniază că sursele regenerabile de 
energie vor deveni, pe termen lung, o 
componentă centrală a mixului energetic în 
Europa, pe măsură ce trec de la dezvoltarea 
tehnologică la producția și desfășurarea de 
serie, de la răspândirea pe scară mică la 
răspândirea pe o scară mai mare, integrând 
surse locale și mai îndepărtate, și de la 
stadiul de activitate subvenționată la cel de 
activitate competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare cotă de piață; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie în cele din urmă retrase treptat de 
îndată ce tehnologiile și lanțurile de 
aprovizionare se maturizează, 
disfuncționalitățile pieței sunt rezolvate, iar 
piețele de energie se integrează în natura 
diferitelor surse de energie regenerabile;
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Amendamentul 219
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să facă obiectul unor limite temporale 
prestabilite pe măsură ce tehnologiile și 
lanțurile de aprovizionare se maturizează, 
iar disfuncționalitățile pieței sunt rezolvate;
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană 
mai extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

11. subliniază că o politică privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie eliminate pe măsură ce tehnologiile 
și lanțurile de aprovizionare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate; 

Or. nl

 Amendamentul 221
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție  Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă importantă
a mixului energetic în Europa, pe măsură 
ce trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

Or. ro

Amendamentul 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Țicău, Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie vor deveni, 
pe termen lung, o componentă centrală a 
mixului energetic în Europa, pe măsură ce 
trec de la dezvoltarea tehnologică la 
producția și desfășurarea de serie, de la 
răspândirea pe scară mică la răspândirea pe 
o scară mai mare, integrând surse locale și 
mai îndepărtate, și de la stadiul de 
activitate subvenționată la cel de activitate 
competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de alimentare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

11. subliniază că o abordare europeană mai 
extinsă a politicii privind sursele 
regenerabile de energie este esențială pe 
termen mediu și lung; încurajează statele 
membre să colaboreze pentru a optimiza 
rentabilitatea extinderii surselor 
regenerabile de energie și pentru a se 
asigura că investițiile sunt realizate acolo 
unde asigură cea mai mare productivitate și 
eficiență, având în vedere caracteristicile 
specifice ale statelor membre; subliniază, 
în acest context, rolul important al 
Comisiei de facilitator; subliniază că 
sursele regenerabile de energie ar putea
deveni, pe termen lung, o componentă 
centrală a mixului energetic în Europa, pe 
măsură ce trec de la dezvoltarea 
tehnologică la producția și desfășurarea de 
serie, de la răspândirea pe scară mică la 
răspândirea pe o scară mai mare, integrând 
surse locale și mai îndepărtate, și de la 
stadiul de activitate subvenționată la cel de 
activitate competitivă; subliniază că natura 
schimbătoare a surselor regenerabile de 
energie impune modificări ale politicii 
pentru ca aceasta să fie realizată astfel încât 
să se obțină o mai mare integrare a pieței; 
subliniază nevoia ca programele de sprijin 
să fie retrase treptat pe măsură ce 
tehnologiile și lanțurile de aprovizionare se 
maturizează, iar disfuncționalitățile pieței 
sunt rezolvate;

Or. en

Amendamentul 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

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

11a. subliniază faptul că, pentru a realiza 
decarbonizarea totală a aprovizionării cu 
energie a UE pe termen lung, este necesar 
să se urmărească o mai bună integrare cu 
țările și regiunile vecine, cum ar fi 
Norvegia, Elveția și sudul Mediteranei; 
subliniază că Europa poate beneficia de 
dezvoltarea surselor de energie 
regenerabile semnificative din aceste 
regiuni pentru a satisface atât cererea 
locală, cât și un procent limitat din 
cererea UE, după dezvoltarea 
interconexiunilor de rețea pe distanțe 
lungi; constată că o interconectare sporită 
va permite statelor membre să exporte și 
să importe energie electrică din surse 
regenerabile, pentru a asigura o 
aprovizionare fiabilă cu energie și pentru 
a echilibra producția variabilă de energie, 
cum ar fi energia eoliană; în acest sens, 
interconectarea cu Norvegia oferă UE un 
avantaj special deoarece deschide accesul 
la capacitățile semnificative de stocare a 
energiei electrice ale sectorului 
hidroenergetic norvegian;

Or. en

Amendamentul 224
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că precizarea din timp a 
cadrului de după 2020 este esențială 
pentru a asigura încrederea investitorilor, 
pentru a crea noi locuri de muncă și 
pentru a promova inovarea în materie de 
energie, esențială pentru dezvoltarea de 
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tehnologii energetice pe bază de surse 
regenerabile vizând reducerea 
consumului de energie, care să permită 
Uniunii Europene să treacă până în 2050 
la o economie bazată aproape în totalitate 
pe energie din surse regenerabile; 
consideră că s-a dovedit că obiectivele 
specifice privind energia din surse 
regenerabile stimulează dezvoltarea 
economică și poziția de lider internațional
pe piețele globale în sectorul industrial; 
prin urmare, solicită un obiectiv 
obligatoriu de 45 % de energie din surse 
regenerabile pentru 2030, iar obiectivele 
pentru 2040 și 2050 să fie stabilite la un 
nivel minim de 70 % și 95 %;

Or. en

Amendamentul 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește rolul unor proiecte 
precum Desertec și utilizarea surselor 
regenerabile de energie în regiunile 
vecine; evidențiază perspectiva 
„Proiectului Helios” privind 
transportarea energiei electrice produse 
din surse regenerabile din Europa de 
Sud-Est în Europa Centrală, precum și 
continuarea extinderii energiei eoliene în 
Marea Nordului și în alte regiuni; 
subliniază faptul că posibilitatea de a 
importa energie electrică produsă din 
surse regenerabile din regiunile 
învecinate trebuie să fie completată de 
încurajarea și facilitarea dezvoltării 
surselor de energie regenerabile și cu 
emisii scăzute, de exemplu în sudul 
Mediteranei și în regiunea Mării 
Nordului, și de mai multe interconectări 
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în cadrul rețelelor europene;

Or. en

Amendamentul 226
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. pe baza conținutului Perspectivei 
energetice 2050, subliniază că este foarte 
importantă precizarea din timp cadrului 
pentru perioada de după 2020; ținând 
cont de rezultatele evaluării impactului 
strategiei privind energia din surse 
regenerabile, precum și de experiența 
dobândită cu pachetul de măsuri privind 
clima și energia, invită Comisia să 
evalueze avantajele sociale, ecologice și 
economice ale unui obiectiv privind 
sursele regenerabile de energie pentru 
perioada de după 2020 și să efectueze un 
studiu aprofundat al interacțiunii dintre 
diversele instrumente de politică relevante 
pe baza aplicării continue a Strategiei 
Europa 2020 și a protecției obiectivelor în 
materie de climă pentru 2050;

Or. de

Amendamentul 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază faptul că în prezent, în 
cazul multor surse de energie 
regenerabile, este imposibil să se 
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garanteze aprovizionarea stabilă cu 
energie în condițiile tehnologice actuale, 
ceea ce presupune nevoia de a menține 
pregătite pentru a fi utilizate rezerve de 
surse convenționale de energie; în acest 
context, solicită Comisiei să prezinte o 
analiză a modalității în care sursele de 
energie regenerabile pot fi dezvoltate în 
mod durabil și să sprijine, mai presus de 
toate, sursele de energie regenerabile 
stabile; consideră că, în cazul surselor de 
energie mai puțin stabile, ar trebui să se 
analizeze rentabilitatea asigurării unor 
rezerve de energie și ar trebui să se 
dezvolte tehnologii de stocare a energiei;

Or. pl

Amendamentul 228
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul 
energiei și în producția de energie; 
constată că politicile diferitelor state 
membre de promovare a energiei din 
surse regenerabile înregistrează atât 
reușite, cât și eșecuri; este de părere că 
prețurile recente relativ mari ale 
combustibililor fosili încurajează 
dezvoltarea energiei din surse 
regenerabile; cu toate acestea, constată că 
în anumite state membre promovarea 
energiei din surse regenerabile prin 
sprijin financiar ar putea determina 
creșterea prețurilor energiei, amplificând 
riscul penuriei de energie și accentuând 
pierderea competitivității industriale;
(Mutat de la punctul 31)
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Or. sl

Amendamentul 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază importanța microgenerării 
în creșterea ponderii surselor de energie 
regenerabile; în plus, subliniază 
importanța microgenerării în creșterea 
eficienței energetice, în asigurarea 
aprovizionării cu energie, precum și în 
implicarea cetățenilor în consumul 
propriu de energie și în lupta împotriva 
schimbărilor climatice; în acest sens, 
subliniază necesitatea unei strategii 
europene coerente privind 
microgenerarea care să includă măsuri de 
actualizare a infrastructurii energetice, de 
reducerea sarcinilor legislative și 
schimbul de bune practici în ceea ce 
privește stimulentele fiscale;

Or. en

Amendamentul 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. pentru a stimula competitivitatea 
Europei prin promovarea exporturilor de 
tehnologii energetice bazate pe surse 
regenerabile, invită statele membre și 
Comisia Europeană să sprijine și să 
promoveze politici de deschidere a pieței 
pentru bunurile regenerabile cu scopul de 
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a asigura eliminarea tuturor barierelor, 
atât tarifare, cât și netarifare, din calea 
comerțului, inclusiv a cerințelor locale 
privind conținutul;

Or. en

Amendamentul 231
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei Europene să 
evalueze beneficiile prelungirii 
obiectivelor privind sursele regenerabile 
de energie după 2020, inclusiv a 
obiectivelor pentru 2030, 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

Amendamentul 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei Europene să 
evalueze beneficiile prelungirii 
obiectivelor 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 
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în sectorul industrial;

Or. en

Amendamentul 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază necesitatea de a asigura 
pentru perioada de după 2020 un cadru 
de politică suficient de puternic pentru 
tehnologiile energetice bazate pe surse 
regenerabile, inclusiv un obiectiv al UE 
privind energia din surse regenerabile 
pentru 2030 care să garanteze 
implementarea și integrarea rentabilă pe 
piață a energiei din surse regenerabile în 
UE;

Or. en

Amendamentul 234
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază necesitatea de a asigura 
pentru perioada de după 2020 un cadru 
de politică suficient de puternic pentru 
tehnologiile energetice bazate pe surse 
regenerabile care nu au ajuns încă la 
paritatea de rețea concepută pentru 
reunirea și, ulterior, eliminarea treptată a 
subvențiilor;

Or. en



PE496.406v01-00 144/152 AM\913063RO.doc

RO

Amendamentul 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. constată că scenariile Perspectivei 
energetice implică o cantitate mai mare de 
biocombustibili; în acest sens, consideră 
că Comisia ar trebui să sprijine trecerea 
la biocombustibili de generația a treia 
obținuți pe baza deșeurilor de produse 
alimentare și să impună condiții similare 
în cazul biocombustibililor importați;

Or. en

Amendamentul 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază că obiectivul general al 
unei strategii pe termen lung pentru 
decarbonizare este, de asemenea, acela de 
a înlocui importurile de combustibili fosili 
cu exporturile de tehnologii energetice 
bazate pe surse regenerabile; în acest 
sens, subliniază faptul că este necesar ca 
Uniunea Europeană și Comisia 
Europeană să sprijine și să promoveze 
politici de deschidere a pieței pentru 
bunuri și servicii regenerabile, pentru a 
asigura eliminarea tuturor barierelor din 
calea comerțului, inclusiv a cerințelor 
locale privind conținutul;

Or. en
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Amendamentul 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. constată că sursele de energie 
regenerabile, cum ar fi cea geotermală, 
pot furniza energie electrică și termică la 
nivel local și în mod permanent; 
consideră că aceste surse locale de 
energie sporesc independența energetică, 
în special pentru comunitățile izolate; 
subliniază, prin urmare, importanța 
sprijinirii dezvoltării lor prin activități de 
C&D și prin instrumente financiare 
inovatoare;

Or. en

Amendamentul 238
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. consideră că modelul investițional 
aplicat în Perspectiva energetică 2050 
tinde să amâne investițiile noi (surse de 
energie regenerabile - RES) dintre care 
cele mai multe vor fi realizate după 2030, 
subestimând astfel în mod semnificativ 
nevoia reală de investiții înainte de anul 
2030 și accentuând riscul menținerii 
noilor investiții cu consum ridicat de 
carbon;

Or. en
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Amendamentul 239
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. pentru a stimula competitivitatea 
Europei prin promovarea exporturilor de 
tehnologii energetice bazate pe surse 
regenerabile, invită statele membre și 
Comisia Europeană să sprijine și să 
promoveze la nivel global politici de 
deschidere a pieței pentru bunurile 
regenerabile cu scopul de a asigura 
eliminarea tuturor barierelor din calea 
comerțului;

Or. en

Amendamentul 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. recunoaște că obiectivele privind 
energia din surse regenerabile au avut 
succes și că trebuie să fie prelungite până 
în 2030; invită statele membre să mențină 
direcția către îndeplinirea obiectivelor lor 
pentru 2020; este preocupat de 
intensificarea schimbărilor bruște 
realizate de statele membre pentru a 
susține mecanismele de sprijin pentru 
energia din surse regenerabile, în special 
modificările retroactive și înghețarea 
sprijinului; solicită Comisiei să 
monitorizeze cu atenție punerea în 
aplicare a Directivei privind energia 
regenerabilă și să ia măsuri dacă este 
necesar; solicită statelor membre să ofere 
cadre stabile pentru investiții în domeniul 
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energiei din surse regenerabile, inclusiv 
scheme de sprijin stabile și periodic și 
proceduri administrative simplificate;

Or. en

Amendamentul 241
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. subliniază că precizarea din timp a 
cadrului de după 2020 este esențială 
pentru a asigura încrederea investitorilor, 
pentru a crea noi locuri de muncă și 
pentru a promova inovarea în materie de 
energie, esențială dezvoltarea unor 
tehnologii diferite care să permită 
decarbonizarea rentabilă pe termen lung 
a sectorului energetic și să creeze noi 
locuri de muncă și potențial de creștere; 
consideră că s-a dovedit că obiectivele 
specifice privind energia din surse 
regenerabile stimulează dezvoltarea 
economică și poziția de lider internațional 
pe piețele globale în sectorul industrial; 
prin urmare, solicită Comisiei să propună 
un obiectiv obligatoriu de 45 % privind 
energia din surse regenerabile pentru 
2030, inclusiv o evaluare a beneficiilor 
economice, ecologice și sociale ale unui 
obiectiv specific privind energia din surse 
regenerabile în perioada de după 2020;

Or. en

Amendamentul 242
Britta Thomsen

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

11d. subliniază că pătrunderea tot mai 
mare a surselor regenerabile de energie 
impune modificări ale politicii pentru ca 
aceasta să fie realizată astfel încât să se 
obțină o adaptare a pieței la această 
realitate și o mai mare integrare a pieței; 
subliniază necesitatea de a adapta 
programele de sprijin la caracteristicile 
individuale ale piețelor și tehnologiilor 
naționale și de a le elimina treptat, de 
îndată ce tehnologiile și lanțurile de 
aprovizionare au ajuns la maturitate și 
pot concura pe piață, disfuncționalitățile 
sunt rezolvate, iar beneficiile colaterale 
sunt luate în considerare în mod 
corespunzător ; consideră că programele 
de sprijin stabile și sigure sunt esențiale 
pentru evitarea evoluțiilor nedurabile ale 
pieței, recunoscând totodată că 
schimbările bruște și retroactive 
subminează încrederea investitorilor în 
sector; așteaptă orientările Comisiei cu 
privire la cele mai bune practici și 
experiența acumulată cu programele de 
sprijin care vor viza stabilitatea, 
previzibilitatea și rentabilitatea; solicită 
Comisiei să ofere orientări clare privind 
evitarea schimbărilor bruște și 
retroactive;

Or. en

Amendamentul 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 11 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11d. subliniază că, deși cadrele stabile pe 
termen lung destinate să sprijine energia 
din surse regenerabile sunt esențiale 
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pentru creșterea încrederii investitorilor 
și, în consecință, pentru reducerea 
costurilor cu capitalul, se pot face mai 
multe pentru a facilita accesul la 
finanțare al investitorilor în energia din 
surse regenerabile, cum ar fi 
intensificarea implicării BEI în 
finanțarea energiei din surse 
regenerabile, înființarea unor bănci 
naționale de investiții ecologice, 
facilitarea implicării instituțiilor de 
creditare pe termen lung, cum ar fi 
fondurile de pensii și societățile de 
asigurări; invită Comisia și statele 
membre să analizeze instrumente 
inovatoare pentru finanțarea energiei din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 11 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11e. reamintește că sistemele de încălzire 
și răcire reprezintă aproximativ 45 % din 
consumul final de energie al UE; 
subliniază rolul jucat de tehnologiile de 
încălzire și răcire bazate pe energia din 
surse regenerabile în decarbonizarea 
sectorului energetic; solicită Comisiei să 
dezvolte un plan de acțiune pentru 
încălzirea și răcirea pe bază de energie 
din surse regenerabile care să includă o 
evaluare a cererii de încălzire și răcire 
existentă în cadrul UE, precum și exemple 
de bune practici pentru sprijinirea 
sectorului; observă că soluțiile disponibile 
în domeniul energiei din surse 
regenerabile (energia geotermală, 
biomasa, inclusiv deșeurile 
biodegradabile, energia termică solară și 
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hidroenergia/energia aerotermală), în 
combinație cu măsuri de eficiență 
energetică, inclusiv cogenerarea energiei 
termice și electrice și utilizarea căldurii 
reziduale (industriale), au potențialul de a 
decarboniza până în 2050 întreaga cerere 
de căldură într-un mod mai rentabil;

Or. en

Amendamentul 245
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 11 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11e. constată că modelul investițional 
aplicat în Perspectiva energetică 2050 se 
bazează pe ipoteze îndoielnice, cum ar fi 
scăderea prețurilor la petrol, care 
deteriorează mediul afacerilor pentru 
investițiile în energia din surse 
regenerabile și, mai ales, amână 
investițiile prognozate în domeniul acestui 
tip de energie;

Or. en

Amendamentul 246
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 11 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11f. consideră că modelul investițional 
aplicat în Perspectiva energetică 2050 
tinde să amâne investițiile noi (surse de 
energie regenerabile - RES), dintre care 
cele mai multe vor fi realizate după 2030, 
subestimând astfel în mod semnificativ 
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nevoia reală de investiții înainte de 
anul 2030 și accentuând riscul menținerii 
noilor investiții cu consum ridicat de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 247
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 11 g (nou) (după subtitlul „Infrastructura și piața internă a energiei”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11g. observă că o revizuire aprofundată a 
cadrului de politică ales pentru 2020, și 
anume o combinație de trei obiective, este 
importantă pentru viitoarea alegere a 
politicii în special din punctul de vedere al 
rentabilității; recunoaște că un nou 
obiectiv obligatoriu pentru energia din 
surse regenerabile pentru 2030 oferă 
oportunitatea de a elimina decalajul de 
politică dintre anii 2020 și 2050; 
subliniază că orice obiectiv privind 
energia din surse regenerabile trebuie să 
vină în completarea obiectivului în 
materie de climă;

Or. nl

Amendamentul 248
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 11 h (nou) (după subtitlul „Infrastructura și piața internă a energiei”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11h. subliniază că producția și consumul 
de energie descentralizată de către 
consumatori vor juca un rol important în 
viitoarea aprovizionare cu energie; 
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îndeamnă regiunile și orașele să acorde o 
atenție deosebită acestui aspect în 
agendele lor locale în materie de energie; 
subliniază importanța producției 
descentralizate în crearea unei 
conștientizări durabile în rândul 
consumatorilor;

Or. nl


