
AM\913608RO.doc PE496.501v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2012/2103(INI)

1.10.2012

AMENDAMENTELE
249 - 524

Proiect de raport
Niki Tzavela
(PE491.249v01-00)

referitor la Perspectiva energetică 2050, un viitor în materie de energie
(2012/2103(INI))



PE496.501v01-00 2/156 AM\913608RO.doc

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\913608RO.doc 3/156 PE496.501v01-00

RO

Amendamentul 249
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a 
infrastructurii UE formate din superrețele 
care leagă nordul și sudul, estul și vestul; 
subliniază importanța faptului de a se 
asigura că evoluțiile din domeniul politicii 
și al reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere 
în calea integrării pieței de electricitate și 
de gaze sau de energie; subliniază, în 
plus, că deciziile privind politica 
energetică din cadrul fiecărui sistem 
național trebuie să ia în considerare 
modul în care astfel de decizii ar putea 
afecta alte state membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 250
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea

12. subliniază că, întrucât UE urmărește
obiectivul privind independența
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energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

energetică, atenția trebuie să se îndrepte 
către un model de interdependență 
energetică între statele membre, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
inteligente a UE formate din superrețele 
care leagă nordul și sudul, estul și vestul,
consolidând în același timp rețeaua de 
distribuție, pentru a permite o răspândire 
mai mare și o integrare eficientă a 
microgeneratoarelor; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii, disfuncționalitățile pieței, 
concentrarea piețelor și subvențiile pentru 
combustibilii fosili și nu vor crea noi 
bariere în calea integrării pieței de 
electricitate și de gaze sau de energie; 
subliniază, în plus, că deciziile privind 
politica energetică din cadrul fiecărui 
sistem național trebuie să ia în considerare 
modul în care astfel de decizii ar putea 
afecta alte state membre; solicită statelor 
membre și UE să elimine imediat 
subvențiile pentru combustibilii fosili;

Or. en

Amendamentul 251
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și independența energetică, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
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nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

nordul și sudul, estul și vestul; folosind, de 
asemenea, întregul potențial al producției 
de energie descentralizate și la scară 
foarte mică și infrastructurile energetice 
inteligente în toate statele membre, 
subliniază importanța faptului de a se 
asigura că evoluțiile din domeniul politicii 
și al reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

Or. en

Amendamentul 252
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și independența energetică, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor pune 
pe deplin în aplicare dispozițiile celor trei 
pachete privind liberalizarea, vor elimina 
blocajele rămase în cadrul infrastructurii și 
nu vor crea noi bariere în calea integrării 
pieței de electricitate și de gaze sau de 
energie; subliniază, în plus, că deciziile 
privind politica energetică din cadrul 
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decizii ar putea afecta alte state membre; fiecărui sistem național trebuie să ia în 
considerare modul în care astfel de decizii 
ar putea afecta alte state membre;

Or. en

Amendamentul 253
Graham Watson, Vittorio Prodi, Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică și 
către utilizarea în comun a resurselor 
regenerabile de energie între statele 
membre, asigurându-se finalizarea rapidă a
pieței interne de energie a UE și a 
infrastructurii UE formate din superrețele 
care leagă nordul și sudul, estul și vestul, 
în scopul de a utiliza în mod optim 
avantajele comparative ale statelor 
membre în domeniul energiei din surse 
regenerabile; subliniază importanța 
faptului de a se asigura că evoluțiile din 
domeniul politicii și al reglementării din 
statele membre vor elimina blocajele 
rămase în cadrul infrastructurii și nu vor 
crea noi bariere în calea integrării pieței de 
electricitate și de gaze sau de energie; 
subliniază, în plus, că deciziile privind 
politica energetică din cadrul fiecărui 
sistem național trebuie să ia în considerare 
modul în care astfel de decizii ar putea 
afecta alte state membre;

Or. en
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Amendamentul 254
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor pune 
pe deplin în aplicare dispozițiile celor trei 
pachete privind liberalizarea, vor elimina 
blocajele rămase în cadrul infrastructurii și 
nu vor crea noi bariere în calea integrării 
pieței de electricitate și de gaze sau de 
energie; subliniază, în plus, că deciziile 
privind politica energetică din cadrul 
fiecărui sistem național trebuie să ia în 
considerare modul în care astfel de decizii 
ar putea afecta alte state membre;

Or. en

Amendamentul 255
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și independența energetică, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
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asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre elimină
blocajele rămase în cadrul infrastructurii și 
nu creează noi bariere în calea integrării 
pieței de electricitate și de gaze; subliniază, 
în plus, că deciziile privind politica 
energetică din cadrul fiecărui sistem 
național trebuie să ia în considerare modul 
în care astfel de decizii ar putea afecta alte 
state membre;

Or. en

Amendamentul 256
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și independența energetică, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
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decizii ar putea afecta alte state membre; decizii ar putea afecta alte state membre;

Or. en

Amendamentul 257
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și independența energetică, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

Or. fr

Amendamentul 258
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 12. subliniază că, întrucât statele membre 



PE496.501v01-00 10/156 AM\913608RO.doc

RO

urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și independența energetică, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

Or. en

Amendamentul 259
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se într-un termen rezonabil
finalizarea pieței interne de energie a UE și 
a infrastructurii UE formate din superrețele 
care leagă nordul și sudul, estul și vestul; 
subliniază importanța faptului de a se 
asigura că evoluțiile din domeniul politicii 
și al reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
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deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

Or. en

Amendamentul 260
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și disfuncționalitățile pieței 
și nu vor crea noi bariere în calea integrării 
pieței de electricitate și de gaze sau de 
energie; subliniază, în plus, că deciziile 
privind politica energetică din cadrul 
fiecărui sistem național trebuie să ia în 
considerare modul în care astfel de decizii 
ar putea afecta alte state membre;

Or. en

Amendamentul 261
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare și modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

Or. ro

Amendamentul 262
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
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elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre; 
invită Comisia să propună o decizie 
privind notificarea și consultarea cu 
privire la deciziile naționale majore în 
materie de politică energetică între statele 
membre; 

Or. en

Amendamentul 263
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și dependențele energetice, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre;

12. subliniază că, întrucât statele membre 
urmăresc obiectivul privind securitatea 
energetică și independența energetică, 
atenția trebuie să se îndrepte către un 
model de interdependență energetică, 
asigurându-se finalizarea rapidă a pieței 
interne de energie a UE și a infrastructurii 
UE formate din superrețele care leagă 
nordul și sudul, estul și vestul; subliniază 
importanța faptului de a se asigura că 
evoluțiile din domeniul politicii și al 
reglementării din statele membre vor 
elimina blocajele rămase în cadrul 
infrastructurii și nu vor crea noi bariere în 
calea integrării pieței de electricitate și de 
gaze sau de energie; subliniază, în plus, că 
deciziile privind politica energetică din 
cadrul fiecărui sistem național trebuie să ia 
în considerare modul în care astfel de 
decizii ar putea afecta alte state membre; 
sugerează că ar fi de dorit să se 
stabilească dacă expertiza și dotările 
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Agenției pentru Cooperarea Autorităților 
de Reglementare din Domeniul Energiei 
(ACER) ar putea fi utilizate în 
îndeplinirea sarcinilor menționate 
anterior, precum și modul în care acestea 
ar putea fi utilizate;

Or. sl

Amendamentul 264
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază necesitatea de a pune în 
aplicare politicile și reglementările 
actuale, astfel încât infrastructura 
energetică existentă să fie utilizată mai 
bine în beneficiul consumatorilor 
europeni; solicită Comisiei Europene și 
ACER să monitorizeze mai strict punerea 
în aplicare a normelor la nivel național, 
cum ar fi cele legate de principiul 
„utilizezi sau pierzi” (use it or lose it);

Or. en

Amendamentul 265
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că amploarea 
provocării cu care se confruntă Europa în 
ceea ce privește înlocuirea și 
modernizarea infrastructurii sale 
energetice va fi redusă în mare măsură 
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prin exploatarea deplină a oportunităților 
de economisire a energiei; îndeamnă ca 
în planurile de infrastructură să se 
integreze previziuni legate de o cerere 
redusă și ca principiul „economisirea de 
energie este prioritară” să fie pe deplin 
integrat în dezvoltarea sistemului 
energetic;

Or. en

Amendamentul 266
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază nevoia unei piețe complet 
integrate până în 2014; observă importanța 
punerii în aplicare pe deplin a legislației 
privind piața internă de energie în toate 
statele membre și nevoia de a se asigura că 
niciun stat membru sau nicio regiune nu 
rămâne izolată față de rețelele europene de 
gaze și de electricitate după 2015 sau 
prevede periclitarea securității energetice 
din cauza lipsei unor conexiuni 
corespunzătoare; subliniază nevoia de a 
lua în considerare impactul social, 
asigurându-se în același timp că prețurile 
pentru energie reflectă mai bine costurile;

13. subliniază nevoia unei piețe europene a
energiei complet integrate până în 2014; 
observă importanța punerii în aplicare pe 
deplin a legislației privind piața internă de 
energie în toate statele membre și nevoia 
de a se asigura că niciun stat membru sau 
nicio regiune nu rămâne izolată față de 
rețelele europene de gaze și de electricitate 
după 2015; subliniază nevoia de a lua în 
considerare impactul social, asigurându-se 
în același timp că prețurile pentru energie 
reflectă mai bine costurile, inclusiv 
costurile de mediu care, în prezent, nu 
sunt pe deplin luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 267
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază nevoia unei piețe complet 
integrate până în 2014; observă importanța 
punerii în aplicare pe deplin a legislației 
privind piața internă de energie în toate 
statele membre și nevoia de a se asigura că 
niciun stat membru sau nicio regiune nu 
rămâne izolată față de rețelele europene de 
gaze și de electricitate după 2015 sau 
prevede periclitarea securității energetice 
din cauza lipsei unor conexiuni 
corespunzătoare; subliniază nevoia de a lua 
în considerare impactul social, asigurându-
se în același timp că prețurile pentru 
energie reflectă mai bine costurile;

13. subliniază nevoia unei piețe complet 
integrate până în 2014; observă importanța 
punerii în aplicare pe deplin a legislației 
privind piața internă de energie în toate 
statele membre și nevoia de a se asigura că 
niciun stat membru sau nicio regiune nu 
rămâne izolată față de rețelele europene de 
gaze și de electricitate după 2015 sau 
prevede periclitarea securității energetice 
din cauza lipsei unor conexiuni 
corespunzătoare; subliniază nevoia de a lua 
în considerare impactul social, și de a 
asigura prețuri pentru energie accesibile 
tuturor cetățenilor, asigurându-se în 
același timp că prețurile pentru energie 
reflectă mai bine costurile ;

Or. ro

Amendamentul 268
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază nevoia unei piețe complet 
integrate până în 2014; observă importanța 
punerii în aplicare pe deplin a legislației 
privind piața internă de energie în toate 
statele membre și nevoia de a se asigura că 
niciun stat membru sau nicio regiune nu 
rămâne izolată față de rețelele europene de 
gaze și de electricitate după 2015 sau 
prevede periclitarea securității energetice 
din cauza lipsei unor conexiuni 
corespunzătoare; subliniază nevoia de a lua 
în considerare impactul social, asigurându-
se în același timp că prețurile pentru 
energie reflectă mai bine costurile;

13. subliniază nevoia unei piețe complet 
integrate până în 2014; observă importanța 
punerii în aplicare pe deplin a legislației 
privind piața internă de energie în toate 
statele membre și nevoia de a se asigura că 
niciun stat membru sau nicio regiune nu 
rămâne izolată față de rețelele europene de 
gaze și de electricitate după 2015 sau 
prevede periclitarea securității energetice 
din cauza lipsei unor conexiuni 
corespunzătoare; subliniază nevoia de a lua 
în considerare impactul social, asigurându-
se în același timp că prețurile pentru 
energie reflectă mai bine costurile; acest 
lucru necesită o concurență sporită, care 
ar conduce, de asemenea, la o 
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transparență mai mare a prețurilor 
energiei;

Or. fr

Amendamentul 269
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază faptul că toate articolele 
din cel de-al treilea pachet privind piața 
de energie trebuie să fie aplicate, fără 
excepție; consideră că acest lucru este 
valabil mai ales în cazul articolului 11 din 
Directiva 2009/73/CE; subliniază faptul 
că toți operatorii din țările terțe trebuie să 
respecte pe deplin legislația Uniunii 
privind energia și concurența și faptul că 
Comisia nu ar trebui să accepte 
încercările de modificare a aplicării 
legislației prin acorduri de parteneriat și 
de cooperare sau prin acorduri 
interguvernamentale; 

Or. en

Amendamentul 270
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază necesitatea de a spori 
stimulentele pentru investitori pe piața de 
energie prin creșterea profitabilității și 
prin simplificarea procedurilor birocratice 
– fără relaxarea acestora;
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Or. en

Amendamentul 271
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază necesitatea de a proteja 
consumatorii împotriva prețurilor ridicate 
ale energiei și de a proteja întreprinderile 
împotriva concurenței neloiale, precum și 
împotriva prețurilor scăzute în mod 
artificial practicate de companiile din 
afara UE, în conformitate cu solicitările 
adresate în cadrul Summitului Rio+20 cu 
privire la rolul consolidat al OMC;

Or. en

Amendamentul 272
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse de rezervă și de 
echilibrare flexibile în sistemul energetic 
(de exemplu, generare flexibilă, stocare 
flexibilă, gestionare flexibilă a cererii), 
care vor apărea pe măsură ce contribuția 
generării intermitente de energie din 
sursele regenerabile crește și subliniază 
importanța infrastructurii la nivelul 
distribuției și rolul important pe care 
producătorii-consumatorii 
(„prosumatorii”) și operatorii din sistemul 
de distribuție (OSD) îl joacă pe durata 
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integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

integrării în sistemul de produse 
energetice descentralizate și în măsurile 
de eficiență orientate spre cerere; 
subliniază nevoia de a efectua o evaluare 
adecvată a capacității disponibile în
Europa pentru a asigura securitatea 
alimentării cu energie electrică; subliniază, 
în această privință, că evoluțiile din 
domeniul politicii din statele membre nu ar 
trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze; subliniază că acordarea unei 
priorități sporite resurselor orientate spre 
cerere, cum ar fi satisfacerea cererii, ar 
contribui în mod semnificativ la 
consolidarea integrării surselor de 
energie descentralizate și ar favoriza 
îndeplinirea obiectivelor politicii 
energetice generale;

Or. en

Amendamentul 273
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că
evoluțiile din domeniul politicii din statele 
membre nu ar trebui să creeze noi bariere 
în calea integrării pieței de energie 
electrică sau de gaze;

14. recunoaște că criza financiară a 
diminuat și mai mult capacitatea 
sectorului de a finanța transformarea 
sistemului energetic; îndeamnă Comisia 
să prezinte propuneri referitoare la 
proiectarea pieței de energie electrică 
pentru ca sectorul să atragă capitalul 
necesar; subliniază noile provocări, 
precum nevoia de resurse flexibile în 
sistemul energetic (de exemplu, generare 
flexibilă, stocare flexibilă, gestionare 
flexibilă a cererii), care vor apărea pe 
măsură ce contribuția generării 
intermitente de energie din sursele 
regenerabile crește; subliniază nevoia de a 
recompensa contribuția la securitatea 
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alimentării cu energie electrică; în acest 
sens, consideră că cele mai bune practici 
ar trebui identificate printre evoluțiile 
actuale din domeniul politicii din statele 
membre, cu condiția ca acestea să nu
creeze noi bariere în calea integrării pieței 
de energie electrică sau de gaze;

Or. en

Amendamentul 274
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește și 
subliniază importanța infrastructurii la 
nivelul distribuției și rolul important pe 
care consumatorii proactivi și operatorii 
din sistemul de distribuție (OSD) îl joacă 
pe durata integrării în sistemul de 
produse energetice descentralizate și în 
măsurile de eficiență orientate spre 
cerere; subliniază nevoia de a avea 
suficientă capacitate disponibilă pentru a 
asigura securitatea alimentării cu energie 
electrică; subliniază, în această privință, că 
evoluțiile din domeniul politicii din statele 
membre nu ar trebui să creeze noi bariere
în calea integrării pieței de energie 
electrică sau de gaze; subliniază că, dacă 
se va acorda o prioritate mai mare 
gestionării cererii și producției de energie 
orientate către cerere, se va aduce o 
contribuție semnificativă la consolidarea 
integrării surselor de energie 
descentralizată și la accelerarea realizării 
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obiectivelor globale ale politicii 
energetice;

Or. en

Amendamentul 275
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau 
de gaze;

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse de rezervă și de
echilibrare flexibile în sistemul energetic 
(de exemplu, generare flexibilă, stocare 
flexibilă, gestionare flexibilă a cererii), 
care vor apărea pe măsură ce contribuția 
generării intermitente de energie din 
sursele regenerabile crește; subliniază 
nevoia de a efectua o evaluare adecvată a 
capacității disponibile în Europa pentru a 
asigura securitatea alimentării cu energie 
electrică; subliniază, în această privință, 
importanța unei interconexiuni mai bune 
între statele membre și țările terțe;
subliniază că, dacă se va acorda o 
prioritate mai mare gestionării cererii și 
producției de energie orientate către 
cerere, se va aduce o contribuție 
semnificativă la consolidarea integrării 
surselor de energie descentralizată și la 
accelerarea realizării obiectivelor globale 
ale politicii energetice;

Or. en

Amendamentul 276
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

14. subliniază noile provocări și 
oportunități, precum nevoia de resurse 
flexibile în sistemul energetic (de exemplu, 
generare flexibilă, stocare flexibilă, 
gestionare flexibilă a cererii), care vor 
apărea pe măsură ce contribuția generării 
intermitente de energie din sursele 
regenerabile crește; consideră că 
infrastructura energetică ar trebui să fie 
orientată mai mult către utilizatorul final, 
cu un accent mai mare pe interacțiunea 
dintre capacitățile sistemelor de distribuție 
și consum; recunoaște importanța 
infrastructurii la nivelul de distribuție și 
rolul important pe care producătorii-
consumatorii („prosumatorii”) și 
operatorii din sistemul de distribuție 
(OSD) îl au pe durata integrării 
produselor de energie descentralizată în 
sistem; subliniază nevoia de a avea 
suficientă capacitate disponibilă pentru a 
asigura securitatea alimentării cu energie 
electrică; subliniază, în această privință, că 
evoluțiile din domeniul politicii din statele 
membre nu ar trebui să creeze noi bariere 
în calea integrării pieței de energie 
electrică sau de gaze;

Or. en

Amendamentul 277
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
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contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește, 
precum și nevoia de infrastructuri noi și 
de flexibilitate la nivelul distribuției și 
capacitatea prosumatorilor și a 
operatorilor din sistemul de distribuție 
(OSD) de a contribui la un nivel mai înalt 
de eficiență energetică; subliniază nevoia 
de a efectua o evaluare aprofundată a 
capacității disponibile pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

Or. en

Amendamentul 278
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea instrumente
adecvate pentru a garanta disponibilitatea 
unei capacități de rezervă suficiente
pentru a asigura securitatea alimentării cu 
energie electrică; subliniază, în această 
privință, că evoluțiile din domeniul politicii 
din statele membre nu ar trebui să creeze 
noi bariere în calea integrării pieței de 
energie electrică sau de gaze, pentru a 
permite acordarea de stimulente 
suficiente pentru producție în scopul de a 
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menține adecvarea sistemului;

Or. en

Amendamentul 279
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a echilibra 
cererea și oferta, asigurând astfel
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

Or. en

Amendamentul 280
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
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contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia unei viziuni mai 
integrate privind transportul, distribuția și 
stocarea; subliniază nevoia de a avea 
suficientă capacitate disponibilă pentru a 
asigura securitatea alimentării cu energie 
electrică; subliniază, în această privință, că 
evoluțiile din domeniul politicii din statele 
membre nu ar trebui să creeze noi bariere 
în calea integrării pieței de energie 
electrică sau de gaze;

Or. en

Amendamentul 281
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

14. subliniază noile provocări și 
oportunități de piață, precum nevoia de 
resurse flexibile în sistemul energetic (de 
exemplu, generare flexibilă, stocare 
flexibilă, gestionare flexibilă a cererii și
interconexiuni), care vor apărea pe măsură 
ce contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea piețe
funcționale în Europa pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

Or. en

Amendamentul 282
András Gyürk
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, o 
rețea solidă de transport, stocare flexibilă, 
gestionare flexibilă a cererii), care vor 
apărea pe măsură ce contribuția generării 
intermitente de energie din sursele 
regenerabile crește; subliniază nevoia de a 
avea suficientă capacitate disponibilă 
pentru a asigura securitatea alimentării cu 
energie electrică; subliniază, în această 
privință, că evoluțiile din domeniul politicii 
din statele membre nu ar trebui să creeze 
noi bariere în calea integrării pieței de 
energie electrică sau de gaze;

Or. en

Amendamentul 283
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii și interconexiuni), care vor apărea 
pe măsură ce contribuția generării 
intermitente de energie din sursele 
regenerabile crește; subliniază nevoia de a 
avea suficientă capacitate disponibilă 
pentru a asigura securitatea alimentării cu 
energie electrică; subliniază, în această 
privință, că evoluțiile din domeniul politicii 
din statele membre nu ar trebui să creeze 
noi bariere în calea integrării pieței de 
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gaze; energie electrică sau de gaze;

Or. en

Amendamentul 284
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii, microproducția), care vor apărea 
pe măsură ce contribuția generării 
intermitente de energie din sursele 
regenerabile crește; subliniază nevoia de a 
avea suficientă capacitate disponibilă 
pentru a asigura securitatea alimentării cu 
energie electrică; subliniază, în această 
privință, că evoluțiile din domeniul politicii 
din statele membre nu ar trebui să creeze 
noi bariere în calea integrării pieței de 
energie electrică sau de gaze;

Or. en

Amendamentul 285
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 

14. recunoaște elementele unui nou 
sistem energetic, precum nevoia de resurse 
flexibile în sistemul energetic (de exemplu, 
generare flexibilă, stocare flexibilă, 
gestionare flexibilă a cererii), care vor 
apărea pe măsură ce contribuția generării 
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energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că 
evoluțiile din domeniul politicii din statele 
membre nu ar trebui să creeze noi bariere 
în calea integrării pieței de energie 
electrică sau de gaze;

intermitente de energie din sursele 
regenerabile crește; subliniază nevoia de a 
dezvolta imediat aceste elemente pentru a 
asigura securitatea alimentării cu energie 
electrică; subliniază că evoluțiile din 
domeniul politicii din statele membre nu ar 
trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

Or. en

Amendamentul 286
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
consideră, prin urmare, că 
interconectarea sporită este esențială 
pentru a contribui la adaptarea la 
creșterea enormă preconizată în ceea ce 
privește generarea intermitentă de energie 
electrică din surse regenerabile;
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

Or. en
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Amendamentul 287
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, în această privință, că evoluțiile 
din domeniul politicii din statele membre 
nu ar trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

14. subliniază noile provocări, precum 
nevoia de resurse flexibile în sistemul 
energetic (de exemplu, generare flexibilă, 
stocare flexibilă, gestionare flexibilă a 
cererii), care vor apărea pe măsură ce 
contribuția generării intermitente de 
energie din sursele regenerabile crește; 
subliniază nevoia de a avea suficientă 
capacitate disponibilă pentru a asigura 
securitatea alimentării cu energie electrică; 
subliniază, prin urmare, necesitatea ca 
autoritățile publice să încurajeze 
dezvoltarea acestor tehnologii; subliniază, 
în această privință, că evoluțiile din 
domeniul politicii din statele membre nu ar 
trebui să creeze noi bariere în calea 
integrării pieței de energie electrică sau de 
gaze;

Or. fr

Amendamentul 288
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că, deoarece 
infrastructura actuală este învechită, vor 
fi necesare investiții uriașe în fiecare 
scenariu propus în Comunicarea Comisiei 
intitulată „Perspectiva energetică 2050”; 
acest lucru va conduce la o creștere a 
prețurilor energiei până în 2030, în 
fiecare scenariu; în plus, Comisia indică 
faptul că cea mai mare parte a acestor 
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creșteri se produce deja în scenariul de 
referință, deoarece acestea sunt legate de 
înlocuirea, în următorii 20 de ani, a 
capacităților de generare vechi, deja 
amortizate integral; subliniază că, din 
moment ce toate scenariile prezintă 
costuri similare, efectele economice, 
sociale și de mediu pozitive legate de 
scenariul privind o eficiență energetică 
sporită și o pondere crescută a energiei 
din surse regenerabile nu ar trebui 
neglijate;

Or. en

Amendamentul 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este îngrijorat de întârzierile care 
afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie și evidențiază 
potențialul unui coridor complementar de 
gaze naturale lichefiate (GNL) în 
regiunea mediteraneeană de est care să 
servească drept sursă flexibilă de energie 
și stimulent pentru creșterea concurenței 
în cadrul pieței interne de energie a UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 290
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este îngrijorat de întârzierile care 
afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie și evidențiază 
potențialul unui coridor complementar de 
gaze naturale lichefiate (GNL) în 
regiunea mediteraneeană de est care să 
servească drept sursă flexibilă de energie 
și stimulent pentru creșterea concurenței 
în cadrul pieței interne de energie a UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 291
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este îngrijorat de întârzierile care 
afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie și evidențiază 
potențialul unui coridor complementar de 
gaze naturale lichefiate (GNL) în 
regiunea mediteraneeană de est care să 
servească drept sursă flexibilă de energie 
și stimulent pentru creșterea concurenței 
în cadrul pieței interne de energie a UE;

15. constată că, în toate scenariile 
analizate de către Comisie, scade 
consumul total de gaze naturale, atât 
consumul casnic, cât și celelalte tipuri de 
consum; este preocupat de riscul 
semnificativ de blocaj care rezultă din 
investiții excesive în infrastructura de 
gaze naturale; consideră că investițiile 
viitoare în infrastructuri noi ar trebui să 
fie întotdeauna echilibrate în raport cu 
investițiile în măsuri de eficiență 
energetică, în funcție de o ierarhie a 
importanței și în interesul rentabilității 
sau, ca alternativă, prin 
actualizarea/modernizarea infrastructurii 
existente;

Or. en
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Amendamentul 292
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este îngrijorat de întârzierile care 
afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie și evidențiază 
potențialul unui coridor complementar de 
gaze naturale lichefiate (GNL) în regiunea 
mediteraneeană de est care să servească 
drept sursă flexibilă de energie și stimulent 
pentru creșterea concurenței în cadrul 
pieței interne de energie a UE;

15. subliniază faptul că securitatea 
energetică a Uniunii Europene depinde de 
o diversificare mai mare a surselor sale de 
import; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a consolida în mod activ 
cooperarea cu partenerii săi, în special cu 
țările din regiunea Caucazului; este 
îngrijorat, prin urmare, de întârzierile 
care afectează finalizarea Coridorului de 
Sud; evidențiază potențialul unui coridor 
complementar de gaze naturale lichefiate 
(GNL) în regiunea mediteraneeană de est 
care să servească drept sursă flexibilă de 
energie și stimulent pentru creșterea 
concurenței în cadrul pieței interne de 
energie a UE;

Or. fr

Amendamentul 293
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este îngrijorat de întârzierile care 
afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie și evidențiază 
potențialul unui coridor complementar de 
gaze naturale lichefiate (GNL) în regiunea 
mediteraneeană de est care să servească 
drept sursă flexibilă de energie și stimulent 
pentru creșterea concurenței în cadrul 
pieței interne de energie a UE;

15. este îngrijorat de întârzierile care 
afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie; subliniază faptul că 
diversificarea prin coridorul sudic ar 
trebui să însemne surse noi de petrol, gaz 
și energie electrică de altă proveniență 
decât cea rusească pentru statele membre 
care sunt excesiv de dependente de acest 
furnizor unic; evidențiază potențialul unui 
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coridor complementar de gaze naturale 
lichefiate (GNL) în regiunea 
mediteraneeană de est care să servească 
drept sursă flexibilă de energie și stimulent 
pentru creșterea concurenței în cadrul 
pieței interne de energie a UE;

Or. en

Amendamentul 294
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este îngrijorat de întârzierile care 
afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie și evidențiază 
potențialul unui coridor complementar de 
gaze naturale lichefiate (GNL) în regiunea 
mediteraneeană de est care să servească 
drept sursă flexibilă de energie și stimulent 
pentru creșterea concurenței în cadrul 
pieței interne de energie a UE;

15. este îngrijorat de întârzierile care 
afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie, reamintește 
contribuția semnificativă a GNL și a 
flotelor implicate în exploatarea GNL la 
aprovizionarea cu energie a UE și 
evidențiază potențialul unui coridor 
complementar de gaze naturale lichefiate 
(GNL) în regiunea mediteraneeană de est 
care să servească drept sursă flexibilă de 
energie și stimulent pentru creșterea 
concurenței în cadrul pieței interne de 
energie a UE;

Or. en

Amendamentul 295
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este îngrijorat de întârzierile care 15. este îngrijorat de întârzierile care 
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afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie și evidențiază 
potențialul unui coridor complementar de 
gaze naturale lichefiate (GNL) în regiunea 
mediteraneeană de est care să servească 
drept sursă flexibilă de energie și stimulent 
pentru creșterea concurenței în cadrul 
pieței interne de energie a UE;

afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie și evidențiază 
potențialul unui coridor complementar de 
gaze naturale lichefiate (GNL) în regiunea 
mediteraneeană de est și în regiunea Mării 
Negre, care să servească drept sursă 
flexibilă de energie și stimulent pentru 
creșterea concurenței în cadrul pieței 
interne de energie a UE;

Or. ro

Amendamentul 296
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este îngrijorat de întârzierile care 
afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie și evidențiază 
potențialul unui coridor complementar de 
gaze naturale lichefiate (GNL) în regiunea 
mediteraneeană de est care să servească 
drept sursă flexibilă de energie și 
stimulent pentru creșterea concurenței în 
cadrul pieței interne de energie a UE;

15. este îngrijorat de întârzierile care 
afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie; evidențiază potențialul 
unui coridor complementar de gaze 
naturale lichefiate (GNL) în regiunea 
mediteraneeană de est care să servească 
drept vector energetic și stimulent pentru 
creșterea concurenței în cadrul pieței 
interne de energie a UE;

Or. en

Amendamentul 297
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este îngrijorat de întârzierile care 
afectează finalizarea Coridorului de Sud; 
subliniază necesitatea de a realiza 
securitatea energetică prin diversificarea 
surselor de energie și evidențiază 
potențialul unui coridor complementar de 
gaze naturale lichefiate (GNL) în regiunea 
mediteraneeană de est care să servească 
drept sursă flexibilă de energie și stimulent 
pentru creșterea concurenței în cadrul 
pieței interne de energie a UE;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 298
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește că pentru parteneriatele 
strategice ale Uniunii cu țările 
producătoare și de tranzit, în special țările 
care fac obiectul politicii europene de 
vecinătate (PEV), trebuie asigurate 
instrumente adecvate, un nivel 
corespunzător de predictibilitate și 
stabilitate și investiții pe termen lung; 
subliniază, în acest scop, că obiectivele 
Uniunii în domeniul climei trebuie să fie 
coerente cu proiectele Uniunii de investiții 
în infrastructură, care vizează 
diversificarea canalelor de aprovizionare
și îmbunătățirea securității energetice a 
Uniunii, cum ar fi Nabucco;

Or. en
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Amendamentul 299
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există 
unele proiecte care s-ar putea să necesite 
sprijin public pentru a intensifica 
finanțările private; subliniază că orice 
contribuție din finanțe publice ar trebui 
să aibă la bază criterii clare și 
transparente, nu ar trebui să distorsioneze 
concurența și ar trebui să ia în 
considerare interesele consumatorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 300
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există 
unele proiecte care s-ar putea să necesite
sprijin public, la un nivel restrâns, pentru a 
intensifica finanțările private; subliniază că 
orice contribuție din finanțe publice ar 
trebui să aibă la bază criterii clare și 
transparente, nu ar trebui să distorsioneze 
concurența și ar trebui să ia în considerare 
interesele consumatorilor;

16. amintește că responsabilitatea 
principală pentru finanțarea 
infrastructurii energetice ar trebui să 
revină actorilor de pe piață; recunoaște
că, în cazul în care proiectele de interes 
european nu pot fi realizate de către 
actorii de pe piață, ar putea fi necesar un
sprijin european, la un nivel restrâns,
pentru a intensifica finanțările private; 
subliniază că orice contribuție din finanțe 
publice ar trebui să aibă la bază criterii 
clare și transparente, nu ar trebui să 
distorsioneze concurența și ar trebui să ia 
în considerare interesele consumatorilor;
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Or. nl

Amendamentul 301
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există 
unele proiecte care s-ar putea să necesite 
sprijin public, la un nivel restrâns, pentru a 
intensifica finanțările private; subliniază că 
orice contribuție din finanțe publice ar 
trebui să aibă la bază criterii clare și 
transparente, nu ar trebui să distorsioneze 
concurența și ar trebui să ia în considerare 
interesele consumatorilor;

16. amintește că, în conformitate cu 
pachetul privind piața internă, piețele 
trebuie să joace în continuare rolul 
principal în finanțarea investițiilor în 
infrastructuri energetice; recunoaște că 
unele proiecte care sunt justificate din 
perspectiva securității aprovizionării sau a 
solidarității și a durabilității, dar care nu 
pot atrage o finanțare suficientă bazată pe 
piață, ar putea necesita sprijin public, la 
un nivel restrâns, pentru a intensifica 
finanțările private; subliniază că astfel de 
proiecte sunt selectate pe baza unor 
criterii clare și transparente care evită 
denaturarea concurenței și care iau în 
considerare interesele consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 302
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există unele
proiecte care s-ar putea să necesite sprijin 
public, la un nivel restrâns pentru a 
intensifica finanțările private; subliniază că 

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există 
proiecte care necesită sprijin public, 
întrucât au o importanță majoră pentru 
transformarea peisajului energetic al UE; 
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orice contribuție din finanțe publice ar 
trebui să aibă la bază criterii clare și 
transparente, nu ar trebui să distorsioneze 
concurența și ar trebui să ia în considerare 
interesele consumatorilor;

în plus, acest sprijin poate intensifica 
finanțările private; subliniază că orice 
contribuție din finanțe publice ar trebui să 
aibă la bază criterii clare și transparente, nu 
ar trebui să distorsioneze concurența și ar 
trebui să ia în considerare interesele 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 303
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există unele 
proiecte care s-ar putea să necesite sprijin 
public, la un nivel restrâns, pentru a 
intensifica finanțările private; subliniază că 
orice contribuție din finanțe publice ar 
trebui să aibă la bază criterii clare și 
transparente, nu ar trebui să distorsioneze 
concurența și ar trebui să ia în considerare 
interesele consumatorilor;

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există unele 
proiecte care sunt justificate din 
perspectiva securității aprovizionării sau a 
solidarității și a durabilității, dar care nu 
pot atrage o finanțare suficientă bazată pe 
piață și ar putea necesita sprijin public, la 
un nivel restrâns, pentru a intensifica 
finanțările private; subliniază că orice 
contribuție la astfel de proiecte din finanțe 
publice ar trebui să fie selectată pe baza 
unor criterii clare și transparente, nu ar 
trebui să distorsioneze concurența și ar 
trebui să ia în considerare interesele 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 304
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există unele 
proiecte care s-ar putea să necesite sprijin 
public, la un nivel restrâns, pentru a 
intensifica finanțările private; subliniază că 
orice contribuție din finanțe publice ar 
trebui să aibă la bază criterii clare și 
transparente, nu ar trebui să distorsioneze 
concurența și ar trebui să ia în considerare 
interesele consumatorilor;

16. că piețele trebuie să joace în continuare 
rolul principal în finanțarea investițiilor în 
infrastructuri energetice, recunoscând în 
același timp că există unele proiecte care 
necesită sprijin public pentru a intensifica 
finanțările private; subliniază că orice 
contribuție din finanțe publice ar trebui să 
aibă la bază criterii clare și transparente, nu 
ar trebui să distorsioneze concurența și ar 
trebui să ia în considerare interesele 
consumatorilor;

Or. pl

Amendamentul 305
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există unele 
proiecte care s-ar putea să necesite sprijin 
public, la un nivel restrâns, pentru a 
intensifica finanțările private; subliniază că 
orice contribuție din finanțe publice ar 
trebui să aibă la bază criterii clare și 
transparente, nu ar trebui să distorsioneze 
concurența și ar trebui să ia în considerare 
interesele consumatorilor;

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există unele 
proiecte care s-ar putea să necesite sprijin 
public, la un nivel restrâns, pentru a 
intensifica finanțările private; subliniază că 
orice contribuție din finanțe publice ar 
trebui să aibă la bază criterii clare și 
transparente, nu ar trebui să distorsioneze 
concurența, ar trebui să fie pe deplin în 
conformitate cu legislația UE și cu 
obiectivele sale pe termen lung privind 
energia și combaterea schimbărilor 
climatice și ar trebui să ia în considerare 
interesele consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 306
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există unele 
proiecte care s-ar putea să necesite sprijin 
public, la un nivel restrâns, pentru a 
intensifica finanțările private; subliniază că 
orice contribuție din finanțe publice ar 
trebui să aibă la bază criterii clare și 
transparente, nu ar trebui să distorsioneze 
concurența și ar trebui să ia în considerare 
interesele consumatorilor;

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există unele 
proiecte care s-ar putea să necesite sprijin 
public, la un nivel restrâns, pentru a 
intensifica finanțările private; subliniază că 
orice contribuție din finanțe publice ar 
trebui să aibă la bază criterii clare și 
transparente, nu ar trebui să distorsioneze 
concurența, ar trebui să ia în considerare 
interesele consumatorilor și ar trebui să fie 
pe deplin în conformitate cu obiectivele pe 
termen lung ale UE privind energia și 
combaterea schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 307
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. amintește că piețele trebuie să joace în 
continuare rolul principal în finanțarea 
investițiilor în infrastructuri energetice, 
recunoscând în același timp că există unele 
proiecte care s-ar putea să necesite sprijin 
public, la un nivel restrâns, pentru a 
intensifica finanțările private; subliniază că 
orice contribuție din finanțe publice ar 
trebui să aibă la bază criterii clare și 
transparente, nu ar trebui să distorsioneze 

16. amintește că investițiile reglementate 
vor juca în continuare rolul principal în 
finanțarea investițiilor în infrastructuri 
energetice, recunoscând în același timp că 
există unele proiecte inovatoare și 
importante din punct de vedere strategic
care s-ar putea să necesite sprijin public, la
un nivel restrâns, pentru a intensifica 
finanțările private; subliniază că orice 
contribuție din finanțe publice ar trebui să 
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concurența și ar trebui să ia în considerare 
interesele consumatorilor;

aibă la bază criterii clare și transparente, nu 
ar trebui să distorsioneze concurența și ar 
trebui să ia în considerare interesele 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 308
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că majoritatea scenariilor 
legate de Perspectiva energetică nu vor fi 
fezabile dacă nu sunt dezvoltate la nivel 
local rețele inteligente de distribuție a 
electricității și a gazelor; consideră că, pe 
lângă proiectele transfrontaliere, Uniunea 
ar trebui să adopte măsuri pentru a 
sprijini crearea sau renovarea rețelelor 
locale și, mai ales, accesul consumatorilor 
protejați;

Or. en

Amendamentul 309
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei 
abordări „inteligente” și bazate pe bunul 
simț față de eficiența energetică și 
economiile de energie; consideră totuși că 
TIC joacă un rol din ce în ce mai 
important în ceea ce privește energia; 
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subliniază, în acest context, rolul 
contoarelor inteligente în a furniza 
consumatorilor date privind consumul de 
energie în gospodării și întreprinderi;
(Text deplasat de la punctul 32)

Or. sl

Amendamentul 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța mecanismului 
Conectarea Europei care beneficiază de o 
sumă considerabilă pentru transformarea 
și dezvoltarea în continuare a 
infrastructurii energetice în UE; 
subliniază importanța identificării și a 
sprijinirii proiectelor durabile cruciale 
atât pe scară largă, cât și pe scară mică;

Or. en

Amendamentul 311
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază rolul unei soluții de tip 
„ghișeu unic” în completarea obiectivelor 
UE privind simplificarea în vederea 
reducerii birocrației, astfel accelerându-se 
procedurile de acordare a autorizațiilor și a 
licențelor și reducându-se sarcina 
administrativă exercitată asupra 
companiilor care solicită autorizație pentru 
dezvoltarea de infrastructuri energetice, 

17. subliniază rolul unei soluții de tip 
„ghișeu unic” în completarea obiectivelor 
UE privind simplificarea în vederea 
reducerii birocrației, astfel accelerându-se 
procedurile de acordare a autorizațiilor și a 
licențelor și reducându-se sarcina 
administrativă exercitată asupra 
companiilor care solicită autorizație pentru 
dezvoltarea de infrastructuri energetice, 
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garantându-se în același timp respectarea 
normelor și a reglementărilor aplicabile; 
solicită statelor membre să își revizuiască 
procedurile în acest sens;

garantându-se în același timp respectarea 
adecvată a normelor și a reglementărilor 
aplicabile; solicită statelor membre să își 
revizuiască procedurile în acest sens;

Or. en

Amendamentul 312
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au 
capacitatea de a forma muncitori 
calificați în domeniul securității 
energetice, al siguranței și al gestionării 
deșeurilor;

eliminat

(Urmează să devină punctul 33a)

Or. sl

Amendamentul 313
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au 
capacitatea de a forma muncitori 
calificați în domeniul securității 
energetice, al siguranței și al gestionării 
deșeurilor;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 314
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au capacitatea 
de a forma muncitori calificați în domeniul 
securității energetice, al siguranței și al 
gestionării deșeurilor;

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au capacitatea 
de a forma muncitori calificați, precum și 
următoarea generație de oameni de știință 
și de persoane inovatoare, în domeniul 
securității energetice, al siguranței și al 
gestionării deșeurilor; în acest sens, 
reamintește rolul important al 
Orizont 2020 și al Institutului European 
de Inovare și Tehnologie în reducerea 
decalajului dintre educație, cercetare și 
implementare în sectorul energetic;

Or. en

Amendamentul 315
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă statele membre și
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au 
capacitatea de a forma muncitori 
calificați în domeniul securității 
energetice, al siguranței și al gestionării 
deșeurilor;

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să amplifice 
capacitatea educațională pentru a asigura 
disponibilitatea unei forțe de muncă 
calificate și a unei expertize suficiente 
pentru decarbonizarea sistemului 
energetic al Europei;

Or. en
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Amendamentul 316
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au capacitatea 
de a forma muncitori calificați în domeniul 
securității energetice, al siguranței și al 
gestionării deșeurilor;

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze, să 
sprijine și să dezvolte instituțiile 
educaționale care au capacitatea de a forma 
muncitori calificați în domeniul securității 
energetice, al siguranței și al gestionării 
deșeurilor;

Or. fr

Amendamentul 317
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au capacitatea 
de a forma muncitori calificați în domeniul 
securității energetice, al siguranței și al 
gestionării deșeurilor;

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au capacitatea 
de a forma muncitori calificați în domeniul 
securității energetice, al siguranței, al 
eficienței energetice și al gestionării 
deșeurilor;

Or. ro

Amendamentul 318
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au capacitatea 
de a forma muncitori calificați în domeniul 
securității energetice, al siguranței și al 
gestionării deșeurilor;

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au capacitatea 
de a forma muncitori calificați în domeniul 
securității energetice, al siguranței, al 
eficienței energetice și al gestionării 
deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 319
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au capacitatea 
de a forma muncitori calificați în domeniul 
securității energetice, al siguranței și al 
gestionării deșeurilor;

18. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au capacitatea 
de a forma muncitori calificați în domeniul 
securității energetice, al siguranței, al 
eficienței energetice și al gestionării 
deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 320
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că toate tipurile de 
tehnologii cu emisii reduse de dioxid de 
carbon vor fi necesare pentru a atinge 
obiectivul ambițios de decarbonizare a 
sistemului energetic al UE, în general, și 
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a sectorului energiei electrice, în special; 
constată că va exista în continuare 
incertitudine cu privire la tehnologiile 
care vor fi testate din punct de vedere 
tehnic și comercial în termenul impus; 
consideră că flexibilitatea trebuie păstrată 
pentru a permite adaptarea la schimbările 
tehnologice și socioeconomice care vor 
apărea; 

Or. en

Amendamentul 321
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Țicău, Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că toate tipurile de 
tehnologii de reducere a emisiilor de CO2 
vor fi necesare pentru a atinge obiectivul 
ambițios de decarbonizare a sectorului 
energetic al UE, în special; constată că va 
exista în continuare incertitudine cu 
privire la tehnologiile care vor fi testate 
din punct de vedere tehnic și comercial în 
termenul impus și, prin urmare, consideră 
că flexibilitatea trebuie păstrată pentru a 
permite adaptarea la schimbările 
tehnologice și socioeconomice care vor 
apărea;

Or. en

Amendamentul 322
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

18a. subliniază faptul că trebuie să se 
acorde o atenție mai mare gestionării 
cererii; subliniază faptul că gestionarea 
cererii, la nivel industrial, precum și la 
nivel de consumatori, este un instrument 
puternic pentru realizarea unui sistem 
energetic bazat pe surse regenerabile de 
energie, deoarece acesta uniformizează 
nivelul înalt al cererii sau al ofertei și, 
prin urmare, reduce cantitatea necesară 
de stocare și rezervele;

Or. en

Amendamentul 323
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei să abordeze urgent 
incertitudinea existentă în materie de 
reglementare pentru investitorii 
instituționali, în interpretarea celui de al 
treilea pachet legislativ, în cazul în care 
aceștia acționează în calitate de investitori 
pasivi atât în ceea ce privește capacitatea 
de transport, cât și capacitatea de 
generare;

Or. en

Amendamentul 324
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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

18b. solicită Comisiei să abordeze urgent 
problema legată de lipsa stimulentelor
pentru investițiile în rețele inteligente 
acordate OSD și OST în domeniul TIC și 
al altor tehnologii inovatoare, care 
facilitează o utilizare sporită și mai 
eficientă a rețelelor existente;

Or. en

Amendamentul 325
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Rolul surselor specifice de energie Rolul combustibililor fosili și al 
tehnologiilor aferente

Or. en

Amendamentul 326
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou) (introdus după subtitlul „Rolul surselor specifice de energie”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. subliniază faptul că energia nucleară 
este o componentă a mixului energetic pe 
cale să devină învechită și că, atât timp 
cât centralele nucleare continuă să existe, 
se aplică cele mai înalte standarde 
europene de siguranță, se efectuează teste 
de rezistență în toate statele membre și 
reactoarele nucleare se retrag din rețea în 
mod corespunzător;
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Or. de

Amendamentul 327
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față 
de alți combustibili fosili mai poluanți, 
astfel reducându-se emisiile de gaze cu 
efect de seră;

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale joacă un rol esențial în 
tranziția către o aprovizionare cu energie 
durabilă, ca înlocuitor rapid și rentabil al 
cărbunelui și ca rezervă flexibilă pentru 
diferite surse regenerabile de energie; 

Or. nl

Amendamentul 328
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față 
de alți combustibili fosili mai poluanți, 
astfel reducându-se emisiile de gaze cu 
efect de seră.

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic; 
subliniază faptul că conținutul scăzut de 
carbon al gazelor naturale înseamnă că 
utilizarea lor pentru generarea de energie 
electrică și termică poate contribui la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră;

Or. de
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Amendamentul 329
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, astfel 
reducându-se emisiile de gaze cu efect de
seră.

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale ar putea juca un rol pe 
termen scurt în transformarea sistemului 
energetic, deoarece reprezintă o modalitate 
rapidă, temporară și rentabilă de reducere 
a dependenței față de alți combustibili 
fosili mai poluanți, astfel reducându-se 
emisiile de gaze cu efect de seră relativ pe 
termen scurt; avertizează, totuși, cu 
privire la investițiile care ar putea 
conduce la continuarea dependenței de 
combustibili fosili, inclusiv gaze, și care 
împiedică trecerea la un sistem energetic 
cu adevărat durabil;

Or. en

Amendamentul 330
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, astfel 
reducându-se emisiile de gaze cu efect de 
seră.

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor juca un rol pe termen 
mediu în transformarea sistemului 
energetic, deoarece reprezintă o modalitate 
rapidă, temporară și rentabilă de reducere 
a dependenței față de alți combustibili 
fosili mai poluanți, ceea ce ar putea 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră;
avertizează, totuși, cu privire la investițiile 
care ar putea conduce la continuarea 
dependenței de combustibili fosili, inclusiv 
gaze, și care împiedică trecerea la un 
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sistem energetic cu adevărat durabil;

Or. en

Amendamentul 331
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, astfel 
reducându-se emisiile de gaze cu efect de 
seră.

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor juca un rol important 
în trecerea la un sistem energetic durabil
bazat pe surse regenerabile de energie, 
deoarece, pe termen scurt și mediu,
reprezintă o modalitate relativ rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, care 
produc mai multe emisii de gaze cu efect 
de seră;

Or. en

Amendamentul 332
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, astfel 
reducându-se emisiile de gaze cu efect de 
seră.

19. recunoaște faptul că gazele naturale 
convenționale vor juca un rol în calitate 
de combustibil de tranziție în 
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, ceea 
ce ar putea contribui la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or. en
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Amendamentul 333
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, astfel 
reducându-se emisiile de gaze cu efect de 
seră.

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, astfel 
reducându-se emisiile de gaze cu efect de 
seră; recunoaște că, pentru unele state 
membre, utilizarea mai pronunțată a 
gazelor naturale va însemna 
intensificarea importurilor
combustibilului respectiv, ceea ce va avea 
un impact negativ asupra securității 
energetice;

Or. pl

Amendamentul 334
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, astfel 
reducându-se emisiile de gaze cu efect de 
seră.

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, astfel 
reducându-se emisiile de gaze cu efect de 
seră; în acest sens, constată că utilizarea 
gazelor de către sectorul energetic nu se 
bucură de un cadru favorabil și că acesta 
ar trebui îmbunătățit în scopul atingerii 
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obiectivelor menționate mai sus;

Or. nl

Amendamentul 335
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, astfel 
reducându-se emisiile de gaze cu efect de 
seră.

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, astfel 
reducându-se emisiile de gaze cu efect de 
seră; recunoscând importanța gazelor, 
subliniază necesitatea de a diversifica 
canalele de aprovizionare cu gaze a 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 336
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, astfel 
reducându-se emisiile de gaze cu efect de 
seră.

19. este de aceeași părere ca și Comisia că 
gazele naturale vor juca un rol important
pentru transformarea sistemului energetic, 
deoarece reprezintă o modalitate rapidă și 
rentabilă de reducere a dependenței față de 
alți combustibili fosili mai poluanți, astfel 
reducându-se emisiile de gaze cu efect de 
seră;

Or. fr
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Justificare

A se vedea formularea folosită în comunicarea Comisiei: „Gazele joacă un rol important în 
tranziție”.

Amendamentul 337
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. este de acord cu Comisia că gazele 
naturale vor juca un rol decisiv în 
transformarea sistemului energetic și că 
vor contribui la reducerea treptată a 
emisiilor de gaze cu efect de seră; 

Or. pl

Amendamentul 338
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. recunoaște faptul că există 
probabilitatea ca combustibilii fosili 
convenționali să facă parte în continuare 
din sistemul energetic cel puțin în 
perioada de tranziție la un sistem 
energetic cu emisii reduse de carbon;

Or. en

Amendamentul 339
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât 
în tranziția către un sistem energetic cu 
emisii scăzute de carbon și ca rezervă 
flexibilă, cât și în echilibrarea capacității 
acolo unde sursele regenerabile de 
energie sunt intermitente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 340
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 
tranziția către un sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon și ca rezervă flexibilă, 
cât și în echilibrarea capacității acolo unde 
sursele regenerabile de energie sunt 
intermitente;

20. sprijină, cu toate acestea, ideea de a 
acorda o importanță mai mare gazelor, în 
special în cazul în care tehnologiile de 
captare și stocare a carbonului devin 
disponibile pe scară mai largă; consideră 
că obiectivul de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră trebuie să fie 
argumentul de bază în acest caz și 
obiectivul predominant în mixul 
energetic; recunoaște, prin urmare,
rolul-cheie al gazelor atât în tranziția către 
un sistem energetic cu emisii scăzute de 
carbon și ca rezervă flexibilă, cât și în 
echilibrarea capacității acolo unde sursele 
regenerabile de energie sunt intermitente;

Or. fr

Amendamentul 341
Sabine Wils, Marisa Matias
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât 
în tranziția către un sistem energetic cu 
emisii scăzute de carbon și ca rezervă 
flexibilă, cât și în echilibrarea capacității 
acolo unde sursele regenerabile de 
energie sunt intermitente;

20. recunoaște rolul central al surselor 
regenerabile de energie atât în tranziția 
către un sistem energetic durabil, cât și ca 
opțiune de rezervă flexibilă într-un viitor 
sistem energetic european cu o pondere 
mai mare de surse regenerabile de 
energie, inclusiv cu o capacitate sporită de 
interconectare și stocare;

Or. en

Amendamentul 342
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 
tranziția către un sistem energetic cu 
emisii scăzute de carbon și ca rezervă 
flexibilă, cât și în echilibrarea capacității 
acolo unde sursele regenerabile de 
energie sunt intermitente;

20. recunoaște rolul gazelor naturale și al 
biogazului atât în tranziția către o 
economie bazată pe energie care provine 
aproape în întregime din surse 
regenerabile, cât și ca opțiune de rezervă 
flexibilă deoarece poate contribui la
echilibrarea capacității;

Or. en

Amendamentul 343
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 
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tranziția către un sistem energetic cu 
emisii scăzute de carbon și ca rezervă 
flexibilă, cât și în echilibrarea capacității 
acolo unde sursele regenerabile de energie 
sunt intermitente;

perioada de tranziție către un sistem 
energetic bazat pe surse regenerabile de 
energie, cât și ca rezervă flexibilă pe 
termen scurt și mediu deoarece poate 
contribui la echilibrarea capacității acolo 
unde sursele regenerabile de energie sunt 
intermitente;

Or. en

Amendamentul 344
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 
tranziția către un sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon și ca rezervă flexibilă, 
cât și în echilibrarea capacității acolo unde 
sursele regenerabile de energie sunt 
intermitente;

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 
tranziția către un sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon și ca rezervă flexibilă, 
cât și în echilibrarea capacității acolo unde 
sursele regenerabile de energie sunt 
intermitente; recunoaște faptul că există 
probabilitatea ca combustibilii fosili 
convenționali să facă parte în continuare 
din sistemul energetic cel puțin în 
perioada de tranziție la un sistem 
energetic cu emisii reduse de carbon;

Or. en

Amendamentul 345
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 
tranziția către un sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon și ca rezervă flexibilă, 
cât și în echilibrarea capacității acolo 

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 
tranziția către un sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon și ca rezervă flexibilă de 
asigurare a echilibrării capacității care 
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unde sursele regenerabile de energie sunt
intermitente;

poate contribui la adaptarea surselor
regenerabile de energie intermitente;

Or. en

Amendamentul 346
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 
tranziția către un sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon și ca rezervă flexibilă, 
cât și în echilibrarea capacității acolo unde 
sursele regenerabile de energie sunt 
intermitente;

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor în 
calitate de combustibil flexibil și relativ 
ieftin, atât în tranziția către un sistem 
energetic cu emisii scăzute de carbon și ca 
rezervă flexibilă, cât și în echilibrarea 
capacității acolo unde sursele regenerabile 
de energie sunt intermitente;

Or. nl

Amendamentul 347
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 
tranziția către un sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon și ca rezervă flexibilă, 
cât și în echilibrarea capacității acolo unde 
sursele regenerabile de energie sunt 
intermitente;

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 
tranziția către un sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon și ca rezervă flexibilă, 
alături de tehnologiile de stocare a 
energiei și de satisfacere a cererii, cât și în 
echilibrarea capacității acolo unde sursele 
regenerabile de energie sunt intermitente;

Or. en
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Amendamentul 348
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 
tranziția către un sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon și ca rezervă flexibilă, 
cât și în echilibrarea capacității acolo unde 
sursele regenerabile de energie sunt 
intermitente;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 349
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recunoaște rolul-cheie al gazelor atât în 
tranziția către un sistem energetic cu emisii 
scăzute de carbon și ca rezervă flexibilă, 
cât și în echilibrarea capacității acolo unde 
sursele regenerabile de energie sunt 
intermitente;

20. recunoaște rolul gazelor atât în tranziția 
către un sistem energetic cu emisii scăzute 
de carbon și ca rezervă flexibilă, cât și în 
echilibrarea capacității acolo unde sursele 
regenerabile de energie sunt intermitente;

Or. en

Amendamentul 350
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că gazele din surse eliminat
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neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

Or. en

Amendamentul 351
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că gazele din surse
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

21. îndeamnă Comisia să prezinte un 
cadru de reglementare privind gazele din 
surse neconvenționale, pe baza 
evaluărilor recente și luând în 
considerare toate aspectele de mediu, 
economice, sociale și de sănătate, precum 
și calculele privind costurile totale ale 
ciclului de viață, efectele blocajului, 
utilizarea terenurilor și pericolele pe care 
le reprezintă fracturarea hidraulică în 
apropierea instalațiilor critice; subliniază
că, pentru a stabili rolul pe care gazele din 
surse neconvenționale l-ar putea juca în 
viitorul mix energetic al UE, Comisia și
statele membre ar trebui să ia în 
considerare rezultatele evaluărilor privind 
gazele din surse neconvenționale atunci 
când formulează viitorul scenariu privind 
perspectiva energetică;

Or. en

Amendamentul 352
Sabine Wils, Marisa Matias
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind
perspectiva energetică;

21. recunoaște riscurile semnificative 
pentru mediu și sănătate ale gazelor din 
surse neconvenționale și solicită statelor 
membre să instituie un moratoriu privind 
toate activitățile aferente până în 
momentul în care statele membre și 
Comisia au efectuat evaluări științifice 
complete ale impactului gazelor din surse 
neconvenționale; orice decizie de a ridica 
un moratoriu național trebuie să țină 
seama de rezultatele acestor evaluări 
științifice;

Or. en

Amendamentul 353
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale ar putea avea un rol de 
jucat în viitorul mix energetic al UE, cu 
condiția să facă obiectul unei evaluări 
aprofundate a potențialelor sale beneficii 
și riscuri; subliniază că orice sprijin 
pentru exploatarea surselor de gaze 
neconvenționale ia în considerare 
aspectele juridice, evaluarea ciclului de 
viață, impactul asupra mediului și 
viabilitatea economică;

Or. en

Amendamentul 354
Bernd Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică; totuși, înainte de 
utilizarea gazelor din surse 
neconvenționale, se efectuează o evaluare 
cuprinzătoare a riscurilor și a impactului 
în scopul de a examina cu atenție 
impactul asupra mediului și de a clarifica 
toate problemele nerezolvate în această 
privință;

Or. de

Amendamentul 355
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică; în acest context, 
constată că dezvoltarea unor tehnici de 
foraj este în curs de desfășurare încă, iar 
cercetarea și dezvoltarea în continuare pot 
duce la practici mai bune și mai 
ecologice;
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Or. nl

Amendamentul 356
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale pot avea un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică, ținând cont și de 
impactul pe care extracția acestora îl 
poate avea asupra mediului și a sănătății 
populației;

Or. ro

Amendamentul 357
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și că o 
evaluare și o ajustare a cadrului de 
politică se pot dovedi a fi adecvate pentru 
asigurarea durabilității producției și
solicită Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;
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Or. en

Amendamentul 358
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale ar putea avea un rol 
foarte limitat de jucat în viitorul mix 
energetic al UE și solicită Comisiei și 
statelor membre să ia în considerare 
evoluțiile și aspectele de mediu privind 
gazele din surse neconvenționale atunci 
când formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

Or. en

Amendamentul 359
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

21. consideră că gazele naturale din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

Or. en
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Amendamentul 360
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol important de 
jucat în viitorul mix energetic al UE și 
solicită Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

Or. pl

Amendamentul 361
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol de jucat în 
viitorul mix energetic al UE și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

21. consideră că gazele din surse 
neconvenționale au un rol important de 
jucat în viitorul mix energetic al UE și 
solicită Comisiei și statelor membre să ia în 
considerare evoluțiile privind gazele din 
surse neconvenționale atunci când 
formulează viitoare scenarii privind 
perspectiva energetică;

Or. de

Amendamentul 362
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)



AM\913608RO.doc 67/156 PE496.501v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. este de acord cu Comisia în ceea ce 
privește faptul că energia nucleară va 
rămâne un factor important, deoarece 
unele state membre consideră în 
continuare energia nucleară drept sursă 
sigură, de încredere și accesibilă din 
punct de vedere financiar de generare a 
energiei electrice cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon; recunoaște că analiza 
scenariilor arată că energia nucleară 
poate contribui la diminuarea costurilor 
de sistem și a prețurilor energiei electrice;

Or. en

Amendamentul 363
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. este de acord cu Comisia în ceea ce 
privește faptul că energia nucleară va 
face parte în continuare din mixul 
energetic al UE, deoarece aceasta rămâne 
o sursă-cheie de generare a energiei 
electrice cu emisii scăzute de carbon și, în 
funcție de analiza scenariului, poate 
contribui la reducerea costurilor de sistem 
și a prețurilor energiei electrice;

Or. en

Amendamentul 364
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Țicău, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

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

21a. este de acord cu Comisia în ceea ce 
privește faptul că energia nucleară, 
folosită de majoritatea statelor membre, 
contribuie la generarea de energie 
electrică sigură, de încredere și 
competitivă, reduce costurile de sistem și 
prețurile energiei electrice, astfel cum se 
reflectă în analiza scenariului;

Or. en

Amendamentul 365
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază faptul că energia nucleară 
va fi în continuare extrem de importantă 
ca sursă de energie principală, în special, 
în vederea atingerii obiectivului UE în 
materie de decarbonizare;

Or. de

Amendamentul 366
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. subliniază faptul că lignitul va avea, 
de asemenea, un rol de jucat în viitor în 
diversificarea mixului energetic; 
subliniază faptul că exploatarea lignitului 
rămâne competitivă chiar și în cadrul 
obiectivelor actuale ale UE de protecție a 
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climei, în special deoarece prezintă un 
avantaj relativ în ceea ce privește costurile 
de extracție;

Or. de

Amendamentul 367
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC ar 
trebui să fie gata până în 2030, dacă 
combustibili fosili vor păstra o parte 
importantă în mixul energetic; subliniază 
că CSC este, de asemenea, o opțiune 
importantă pentru decarbonizarea mai 
multor ramuri ale industriei grele și, în 
combinație cu biomasa, poate conduce la 
„valori negative” ale emisiilor de carbon;

eliminat

Or. en

Amendamentul 368
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC ar 
trebui să fie gata până în 2030, dacă 
combustibili fosili vor păstra o parte 
importantă în mixul energetic; subliniază 

eliminat
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că CSC este, de asemenea, o opțiune 
importantă pentru decarbonizarea mai 
multor ramuri ale industriei grele și, în 
combinație cu biomasa, poate conduce la 
„valori negative” ale emisiilor de carbon;

Or. en

Amendamentul 369
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC ar 
trebui să fie gata până în 2030, dacă 
combustibili fosili vor păstra o parte 
importantă în mixul energetic; subliniază 
că CSC este, de asemenea, o opțiune 
importantă pentru decarbonizarea mai 
multor ramuri ale industriei grele și, în 
combinație cu biomasa, poate conduce la 
„valori negative” ale emisiilor de carbon;

22. din cauza penuriei de resurse, a lipsei 
capacității de stocare, a problemelor 
nerezolvate, cum ar fi prețurile ridicate, 
penalizarea energetică (până la 40 % din 
energia produsă de o centrală electrică) și 
riscurile de mediu, captarea și stocarea 
dioxidului de carbon (CSC) nu este o 
opțiune în cazul în care UE dorește să 
dezvolte rapid o economie bazată pe 
energie din surse regenerabile și eficientă 
din punct de vedere energetic, în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima;

Or. en

Amendamentul 370
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 

22. constată că tehnologia de captare și 
stocare a dioxidului de carbon (CSC) ar 
putea juca un rol în perspectiva 
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decarbonizare; subliniază că CSC ar trebui
să fie gata până în 2030, dacă 
combustibili fosili vor păstra o parte 
importantă în mixul energetic; subliniază 
că CSC este, de asemenea, o opțiune 
importantă pentru decarbonizarea mai 
multor ramuri ale industriei grele și, în 
combinație cu biomasa, poate conduce la 
„valori negative” ale emisiilor de carbon;

anului 2050 și în decarbonizare; cu toate 
acestea, este preocupat de problemele 
nerezolvate, cum ar fi întârzierile 
nespecificate ale dezvoltării, prețurile 
ridicate și riscurile de mediu; subliniază 
că este puțin probabil ca tehnologia CSC 
să fie pregătită din punct de vedere 
comercial înainte de 2030 și, prin urmare, 
recomandă prudență atunci când, în 
cadrul scenariilor, reducerea emisiilor de 
CO2 este atribuită CSC; subliniază că CSC 
ar putea fi, de asemenea, o opțiune 
importantă pentru decarbonizarea mai 
multor ramuri ale industriei grele și, în 
combinație cu biomasa, poate conduce la 
„valori negative” ale emisiilor de carbon;

Or. en

Amendamentul 371
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC ar trebui 
să fie gata până în 2030, dacă 
combustibili fosili vor păstra o parte 
importantă în mixul energetic; subliniază
că CSC este, de asemenea, o opțiune 
importantă pentru decarbonizarea mai 
multor ramuri ale industriei grele și, în 
combinație cu biomasa, poate conduce la 
„valori negative” ale emisiilor de carbon;

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC încă se 
află în stadiul de cercetare și dezvoltare;
constată că CSC sau alte tehnologii 
alternative vor fi opțiuni importante în 
viitor pentru decarbonizarea mai multor 
ramuri ale industriei grele și, în combinație 
cu biomasa, poate conduce la „valori 
negative” ale emisiilor de carbon;

Or. de

Amendamentul 372
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC ar 
trebui să fie gata până în 2030, dacă 
combustibili fosili vor păstra o parte 
importantă în mixul energetic; subliniază 
că CSC este, de asemenea, o opțiune 
importantă pentru decarbonizarea mai 
multor ramuri ale industriei grele și, în 
combinație cu biomasa, poate conduce la 
„valori negative” ale emisiilor de carbon;

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva decarbonizării până în 2050; 
subliniază că CSC trebuie să fie gata și 
viabilă din punct de vedere economic până 
în 2030, dacă combustibilii fosili vor păstra 
o parte în mixul energetic; subliniază că 
CSC este, de asemenea, o opțiune 
importantă pentru decarbonizarea mai 
multor industrii mari consumatoare de 
energie, cum ar fi rafinarea petrolului, 
topirea aluminiului și producția de 
ciment;

Or. en

Amendamentul 373
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC ar trebui 
să fie gata până în 2030, dacă combustibili
fosili vor păstra o parte importantă în mixul 
energetic; subliniază că CSC este, de 
asemenea, o opțiune importantă pentru 
decarbonizarea mai multor ramuri ale 
industriei grele și, în combinație cu 
biomasa, poate conduce la „valori 
negative” ale emisiilor de carbon;

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC va trebui 
să fie utilizată pe scară comercială până 
în 2020 dacă se dorește să fie dezvoltată 
pe deplin până în 2030 și dacă 
combustibilii fosili vor păstra o parte 
importantă în mixul energetic; subliniază 
că CSC este, de asemenea, o opțiune 
importantă pentru decarbonizarea mai 
multor ramuri ale industriei grele și, în 
combinație cu biomasa, poate conduce la 
„valori negative” ale emisiilor de carbon;

Or. de
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Amendamentul 374
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC ar trebui 
să fie gata până în 2030, dacă combustibili 
fosili vor păstra o parte importantă în mixul 
energetic; subliniază că CSC este, de 
asemenea, o opțiune importantă pentru 
decarbonizarea mai multor ramuri ale 
industriei grele și, în combinație cu 
biomasa, poate conduce la „valori 
negative” ale emisiilor de carbon;

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC ar trebui 
să fie gata până în 2030, dacă combustibilii 
fosili vor păstra o parte importantă în mixul 
energetic; subliniază că CSC este, de 
asemenea, o opțiune importantă pentru 
decarbonizarea mai multor ramuri ale 
industriei grele și, în combinație cu 
biomasa, poate conduce la „valori 
negative” ale emisiilor de carbon; constată 
faptul că dezvoltarea unei astfel de 
tehnologii ar trebui să fie permanent 
corelată cu dezvoltarea unor tehnici 
industriale pentru exploatarea emisiilor 
de CO2; consideră că, în vederea 
menținerii rolului important al 
combustibililor fosili în mixul energetic, 
tehnologia CSC nu ar trebui considerată 
drept singura opțiune; consideră mai 
degrabă că ar trebui depuse eforturi 
pentru a accelera dezvoltarea unei game 
de tehnologii ecologice în ceea ce privește 
emisiile de carbon; 

Or. pl

Amendamentul 375
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC ar trebui 
să fie gata până în 2030, dacă combustibili
fosili vor păstra o parte importantă în mixul 
energetic; subliniază că CSC este, de 
asemenea, o opțiune importantă pentru 
decarbonizarea mai multor ramuri ale 
industriei grele și, în combinație cu 
biomasa, poate conduce la „valori 
negative” ale emisiilor de carbon;

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC, 
dezvoltată într-un mod eficient din punct 
de vedere economic, sigur și durabil, ar 
trebui să fie gata până în 2030, dacă 
combustibilii fosili vor păstra o parte 
importantă în mixul energetic; subliniază 
că CSC este, de asemenea, o opțiune 
importantă pentru decarbonizarea mai 
multor ramuri ale industriei grele și, în 
combinație cu biomasa, poate conduce la 
„valori negative” ale emisiilor de carbon;

Or. en

Justificare

Tehnologia de captare și stocare a dioxidului de carbon trebuie dezvoltată și pusă în aplicare 
nu cu orice preț, ci să fie sigură, durabilă și eficientă din punct de vedere economic (inclusiv 
prin utilizarea unor surse financiare private).

Amendamentul 376
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța captării și a 
stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC ar trebui 
să fie gata până în 2030, dacă combustibili
fosili vor păstra o parte importantă în mixul 
energetic; subliniază că CSC este, de 
asemenea, o opțiune importantă pentru 
decarbonizarea mai multor ramuri ale 
industriei grele și, în combinație cu 
biomasa, poate conduce la „valori
negative” ale emisiilor de carbon;

22. subliniază importanța mare a captării și 
a stocării dioxidului de carbon (CSC) în 
perspectiva anului 2050 și în 
decarbonizare; subliniază că CSC ar trebui 
să fie gata până în 2030, deoarece
combustibilii fosili vor păstra o parte 
importantă în mixul energetic; subliniază 
că CSC este o opțiune foarte importantă 
pentru decarbonizarea mai multor ramuri 
ale industriei grele și, în combinație cu 
biomasa, poate conduce la „valori 
negative” ale emisiilor de carbon; 
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Or. en

Amendamentul 377
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază importanța intervenției 
politice, a finanțării publice și a unui preț
adecvat al carbonului pentru a demonstra 
și a asigura implementarea rapidă a 
tehnologiei CSC în Europa, începând cu 
anul 2020; subliniază importanța 
programului demonstrativ al UE pentru 
ca CSC să fie acceptată de către public și 
sprijinită, ca tehnologie importantă 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră;

Or. en

Amendamentul 378
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. observă că parcursul către emisii 
scăzute de dioxid de carbon impune 
construirea unor centrale electrice 
moderne și eficiente, precum și 
modernizarea centralelor vechi în scopul 
de a le pregăti pentru implementarea CSC 
și constată că sunt necesare centrale 
electrice flexibile pe bază de combustibili 
fosili pentru a asigura securitatea rețelei 
și stabilitatea pe măsură ce cantitatea de 
energie produsă din surse regenerabile de 
energie imprevizibile și intermitente 
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crește;

Or. en

Amendamentul 379
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. constată faptul că, atât timp cât 
există în continuare cerere de produse 
care se bazează pe petrol brut, menținerea 
prezenței europene în industria de 
rafinare este importantă nu numai pentru 
sectoarele implicate în rafinare sau care 
se bazează pe produse rafinate, ci și 
pentru păstrarea locurilor de muncă în 
sectoarele respective și pentru aspecte 
legate de mediu;

Or. en

Amendamentul 380
Vicky Ford, Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
dezvoltarea lentă și implementarea cu 
întârziere a tehnologiilor CSC, în 
contextul utilizării globale previzibile în 
continuare a cărbunelui ca sursă de 
energie;

Or. en
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Amendamentul 381
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. invită Comisia să permită și să 
promoveze schimbul de cunoștințe și 
colaborarea în cadrul UE și pe plan 
internațional pentru a asigura obținerea 
unei valori optime în domeniul ingineriei 
în cadrul proiectelor demonstrative CSC; 
invită Comisia să sprijine investițiile 
timpurii în infrastructura de conducte și 
să își coordoneze planificarea 
transfrontalieră pentru a asigura accesul 
la absorbanți de CO2 din 2020, precum și 
să efectueze cercetări pentru a prezenta 
detalii cu privire la rezervoarele de 
stocare din Europa; invită Comisia să 
colaboreze în mod activ cu statele membre 
și cu industria pentru a transmite 
informații cu privire la beneficiile și 
siguranța CSC, în scopul de a construi 
încrederea publicului în această 
tehnologie;

Or. en

Amendamentul 382
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. ia act de faptul că industria chimică 
europeană depinde în ceea ce privește 
materiile sale prime de surse externe de 
petrol și gaze naturale și are un interes în 
exploatarea alternativelor, cum ar fi 
cărbunele și lignitul, care pot aduce o mai 
mare siguranță a aprovizionării cu 
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materii prime și beneficii de mediu atunci 
când sunt asociate cu tehnologii moderne 
de prelucrare, care combină cărbunele cu 
substanțe chimice și cu energia din surse 
regenerabile pentru a oferi facilități de
poligenerare extrem de flexibile, care 
produc atât energie electrică, cât și 
produse chimice;

Or. en

Amendamentul 383
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. constată că utilizarea optimă, sigură și 
durabilă a resurselor energetice interne și 
competitivitatea infrastructurii necesare 
pentru aprovizionarea stabilă cu energie 
internă sau importată, inclusiv rafinarea, 
pot contribui la creșterea securității 
energetice;

23. constată că utilizarea optimă, sigură și 
durabilă a resurselor energetice interne și 
competitivitatea infrastructurii necesare 
pentru aprovizionarea stabilă cu energie 
internă sau importată, inclusiv rafinarea, 
pot contribui la creșterea securității 
energetice; subliniază, de asemenea, 
constatările din Perspectiva energetică, 
potrivit cărora există probabilitatea ca 
petrolul să rămână în mixul energetic 
chiar și în 2050 și va alimenta în principal 
transportul de călători și de mărfuri pe 
distanțe foarte mari;

Or. en

Amendamentul 384
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. constată că utilizarea optimă, sigură și 23. constată că dezvoltarea și utilizarea 
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durabilă a resurselor energetice interne și 
competitivitatea infrastructurii necesare 
pentru aprovizionarea stabilă cu energie 
internă sau importată, inclusiv rafinarea, 
pot contribui la creșterea securității 
energetice;

optimă, sigură și durabilă a resurselor 
energetice interne și competitivitatea 
infrastructurii necesare pentru 
aprovizionarea stabilă cu energie internă 
sau importată, inclusiv rafinarea, pot 
contribui la creșterea securității energetice 
și, prin urmare, ar trebui să constituie o 
prioritate la elaborarea politicii energetice 
a UE;

Or. en

Amendamentul 385
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. constată că utilizarea optimă, sigură și 
durabilă a resurselor energetice interne și 
competitivitatea infrastructurii necesare 
pentru aprovizionarea stabilă cu energie 
internă sau importată, inclusiv rafinarea, 
pot contribui la creșterea securității 
energetice;

23. constată că utilizarea optimă, sigură și 
durabilă a resurselor energetice interne și 
competitivitatea infrastructurii necesare 
pentru aprovizionarea stabilă cu energie 
internă sau importată, inclusiv rafinarea, au 
o importanță esențială pentru securitatea 
energetică a UE și a statelor membre;

Or. pl

Amendamentul 386
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. constată că utilizarea optimă, sigură și 
durabilă a resurselor energetice interne și 
competitivitatea infrastructurii necesare
pentru aprovizionarea stabilă cu energie 
internă sau importată, inclusiv rafinarea, 
pot contribui la creșterea securității 

23. constată că utilizarea optimă, sigură și 
durabilă a resurselor energetice interne și 
infrastructura necesară pentru 
aprovizionarea stabilă cu energie internă 
sau importată pot contribui la creșterea 
securității energetice;



PE496.501v01-00 80/156 AM\913608RO.doc

RO

energetice;

Or. en

Amendamentul 387
Hannu Takkula, Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. constată că utilizarea optimă, sigură și 
durabilă a resurselor energetice interne și 
competitivitatea infrastructurii necesare 
pentru aprovizionarea stabilă cu energie 
internă sau importată, inclusiv rafinarea, 
pot contribui la creșterea securității 
energetice;

23. constată că utilizarea optimă, sigură și 
durabilă a resurselor energetice interne și 
regionale și competitivitatea infrastructurii 
necesare pentru aprovizionarea stabilă cu 
energie internă sau importată, inclusiv 
rafinarea, pot contribui la creșterea 
securității energetice;

Or. fi

Amendamentul 388
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. constată că utilizarea optimă, sigură și 
durabilă a resurselor energetice interne și 
competitivitatea infrastructurii necesare 
pentru aprovizionarea stabilă cu energie 
internă sau importată, inclusiv rafinarea, 
pot contribui la creșterea securității 
energetice;

23. constată că utilizarea optimă, sigură și 
durabilă a resurselor energetice interne și 
competitivitatea infrastructurii necesare 
pentru aprovizionarea stabilă cu surse de
energie interne sau importate, inclusiv 
rafinarea, pot contribui la creșterea 
securității energetice;

Or. en

Amendamentul 389
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho



AM\913608RO.doc 81/156 PE496.501v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază importanța menținerii 
unei prezențe industriale europene în 
domeniul rafinării interne, a asigurării 
securității aprovizionării, precum și a 
stabilirii de standarde de calitate la nivel 
mondial pentru rafinarea combustibililor 
și standarde de conformitate cu cerințele 
de mediu, aprovizionând totodată 
sectoarele din aval, cum ar fi industria 
petrochimică, și contribuind la creșterea 
economică și la crearea de locuri de 
muncă în UE; subliniază necesitatea unor 
măsuri de politică suplimentare care să 
contribuie la combaterea dumpingului 
social și ecologic și a condițiilor de 
concurență asimetrice în acest sector 
industrial în afara UE;

Or. en

Amendamentul 390
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. consideră că trebuie acordată o 
atenție deosebită regiunilor din statele 
membre unde, în prezent, sursa 
predominantă de energie sunt cărbunii 
și / sau unde producția de cărbune și 
producția de electricitate pe bază de 
cărbune reprezintă surse regionale vitale 
de ocupare a forței de muncă; consideră 
că vor fi necesare măsuri sociale 
suplimentare sprijinite de UE pentru ca 
populația din regiunile respective să 
accepte scenariile privind Perspectiva 
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energetică 2050;

Or. en

Amendamentul 391
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază faptul că noile tehnologii 
nucleare ar putea avea o contribuție 
semnificativă la producerea de energie 
ieftină, sigură și ecologică și ar trebui, 
prin urmare, să fie încurajate; consideră 
că dezvoltarea unor astfel de tehnologii 
trebuie să presupună menținerea unor 
standarde stricte de siguranță pentru 
centralele nucleare, precum și cercetarea 
în domeniul proceselor inovatoare de 
gestionare a deșeurilor și dezvoltarea de 
astfel de procese;

Or. fr

Amendamentul 392
Herbert Reul, Edit Herczog, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. este de acord cu Comisia în ceea ce 
privește faptul că energia nucleară 
continuă să joace un rol-cheie în 
aprovizionarea cu energie a Europei, că 
aceasta rămâne o sursă-cheie pentru 
generarea de energie electrică cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și că are o 
contribuție semnificativă la transformarea 
sistemului energetic în statele membre în 
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care se urmărește acest lucru;

Or. en

Amendamentul 393
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. este de părere că, într-un peisaj 
energetic durabil și pe calea către acesta, 
nu pot exista surse de energie periculoase 
sau foarte poluante, mai ales pe termen 
lung; prin urmare, subliniază faptul că 
fondurile UE se acordă pentru 
construirea unor noi centrale pe bază de 
cărbune sau nucleare;

Or. en

Amendamentul 394
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază faptul că o eficiență 
energetică sporită ar facilita gestionarea 
rețelelor de distribuție și de transport ale 
energiei; prin urmare, subliniază faptul 
că eficiența energetică ar trebui să fie o 
prioritate-cheie a modernizării 
infrastructurii energetice; 

Or. en
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Amendamentul 395
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei și statelor membre 
creșterea semnificativă a sumelor alocate 
pentru măsurile privind eficiența 
energetică în viitorul Cadru Financiar 
Multianual;

Or. ro

Amendamentul 396
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou) (introdus după subtitlul „Provocările globale din domeniul energiei”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. subliniază faptul că viitoarea politică 
externă a Uniunii în domeniul energiei 
trebuie modelată la nivel colectiv, în 
scopul de a preveni orice acțiune care ar 
putea intra în conflict cu normele UE 
privind piața unică a energiei și în scopul 
de a consolida poziția de negociere a 
fiecărui stat membru în raport cu țările 
terțe;

Or. de

Amendamentul 397
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. recunoscând că UE acționează într-un 
context mondial, reamintește în același 
timp Concluziile Consiliului TTE din 
noiembrie 2011 privind consolidarea 
dimensiunii externe a politicii energetice a 
UE, necesitatea unei abordări mari 
cuprinzătoare și mai coordonate din partea 
UE a relațiilor internaționale în domeniul 
energetic pentru a face față provocărilor 
de la nivel mondial în domeniul energetic 
și al schimbărilor climatice și pentru a 
soluționa chestiunile legate de 
competitivitate și de relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon, precum și pentru a 
menține și a promova cele mai înalte 
standarde de securitate nucleară,
asigurând în același timp aprovizionarea 
sigură și diversificată cu energie;

24. recunoscând că UE acționează într-un 
context mondial, reamintește în același 
timp Concluziile Consiliului TTE din 
noiembrie 2011 privind consolidarea 
dimensiunii externe a politicii energetice a 
UE, necesitatea unei abordări mari 
cuprinzătoare și mai coordonate din partea 
UE a relațiilor internaționale în domeniul 
energetic;

Or. en

Amendamentul 398
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. recunoscând că UE acționează într-un 
context mondial, reamintește în același 
timp Concluziile Consiliului TTE din 
noiembrie 2011 privind consolidarea 
dimensiunii externe a politicii energetice a 
UE, necesitatea unei abordări mari 
cuprinzătoare și mai coordonate din partea 
UE a relațiilor internaționale în domeniul 
energetic pentru a face față provocărilor de 
la nivel mondial în domeniul energetic și al 
schimbărilor climatice și pentru a soluționa 
chestiunile legate de competitivitate și de 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 

24. recunoscând că UE acționează într-un 
context mondial, reamintește în același 
timp Concluziile Consiliului TTE din 
noiembrie 2011 privind consolidarea 
dimensiunii externe a politicii energetice a 
UE, necesitatea unei abordări mari 
cuprinzătoare și mai coordonate din partea 
UE a relațiilor internaționale în domeniul 
energetic pentru a face față provocărilor de 
la nivel mondial în domeniul energetic și al 
schimbărilor climatice și pentru a soluționa 
chestiunile legate de competitivitate și de 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
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precum și pentru a menține și a promova 
cele mai înalte standarde de securitate 
nucleară, asigurând în același timp 
aprovizionarea sigură și diversificată cu 
energie;

precum și pentru a menține și a promova 
cele mai înalte standarde de securitate 
nucleară, asigurând în același timp 
aprovizionarea sigură și diversificată cu 
energie; reamintește faptul că schimbările 
climatice reprezintă o provocare globală 
și, prin urmare, angajamentele 
internaționale suplimentare din alte țări, 
care sunt asumate în principal de marii 
emițători de carbon, ar trebui să fie în 
concordanță cu politicile climatice pe 
termen lung ale UE, pentru a evita 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon și 
efectele negative asupra competitivității 
europene;

Or. en

Amendamentul 399
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. recunoscând că UE acționează într-un 
context mondial, reamintește în același 
timp Concluziile Consiliului TTE din 
noiembrie 2011 privind consolidarea 
dimensiunii externe a politicii energetice a 
UE, necesitatea unei abordări mari 
cuprinzătoare și mai coordonate din partea 
UE a relațiilor internaționale în domeniul 
energetic pentru a face față provocărilor de 
la nivel mondial în domeniul energetic și al 
schimbărilor climatice și pentru a 
soluționa chestiunile legate de 
competitivitate și de relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon, precum și pentru a 
menține și a promova cele mai înalte 
standarde de securitate nucleară,
asigurând în același timp aprovizionarea 
sigură și diversificată cu energie;

24. recunoscând că UE acționează într-un 
context mondial, reamintește în același 
timp Concluziile Consiliului TTE din 
noiembrie 2011 privind consolidarea 
dimensiunii externe a politicii energetice a 
UE, necesitatea unei abordări mari 
cuprinzătoare și mai coordonate din partea 
UE a relațiilor internaționale în domeniul 
energetic pentru a face față provocărilor de 
la nivel mondial în domeniul schimbărilor 
climatice și energetic și pentru a soluționa 
chestiunile legate de competitivitate și de 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
precum și pentru a menține și a promova 
cele mai înalte standarde de securitate 
nucleară, asigurând în același timp 
aprovizionarea sigură și durabilă cu 
energie;

Or. en
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Amendamentul 400
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. recunoscând că UE acționează într-un 
context mondial, reamintește în același 
timp Concluziile Consiliului TTE din 
noiembrie 2011 privind consolidarea 
dimensiunii externe a politicii energetice a 
UE, necesitatea unei abordări mari 
cuprinzătoare și mai coordonate din partea 
UE a relațiilor internaționale în domeniul 
energetic pentru a face față provocărilor de 
la nivel mondial în domeniul energetic și al 
schimbărilor climatice și pentru a soluționa 
chestiunile legate de competitivitate și de 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
precum și pentru a menține și a promova 
cele mai înalte standarde de securitate 
nucleară, asigurând în același timp 
aprovizionarea sigură și diversificată cu 
energie;

24. recunoscând că UE acționează într-un 
context mondial, reamintește în același 
timp Concluziile Consiliului TTE din 
noiembrie 2011 privind consolidarea 
dimensiunii externe a politicii energetice a 
UE, necesitatea unei abordări mari 
cuprinzătoare și mai coordonate din partea 
UE a relațiilor internaționale în domeniul 
energetic pentru a face față provocărilor de
la nivel mondial în domeniul energetic și al 
schimbărilor climatice și pentru a soluționa 
chestiunile legate de competitivitate și de 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
asigurând în același timp aprovizionarea 
sigură și diversificată cu energie;

Or. en

Amendamentul 401
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. recunoscând că UE acționează într-un 
context mondial, reamintește în același 
timp Concluziile Consiliului TTE din 
noiembrie 2011 privind consolidarea 
dimensiunii externe a politicii energetice a 
UE, necesitatea unei abordări mari 
cuprinzătoare și mai coordonate din partea 

24. recunoscând că UE acționează într-un 
context mondial și că singură nu poate 
aduce toate beneficiile scontate, 
reamintește în același timp Concluziile 
Consiliului TTE din noiembrie 2011 
privind consolidarea dimensiunii externe a 
politicii energetice a UE, necesitatea unei 
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UE a relațiilor internaționale în domeniul 
energetic pentru a face față provocărilor de 
la nivel mondial în domeniul energetic și al 
schimbărilor climatice și pentru a soluționa 
chestiunile legate de competitivitate și de 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
precum și pentru a menține și a promova 
cele mai înalte standarde de securitate 
nucleară, asigurând în același timp 
aprovizionarea sigură și diversificată cu 
energie;

abordări mari cuprinzătoare și mai 
coordonate din partea UE a relațiilor 
internaționale în domeniul energetic pentru 
a face față provocărilor de la nivel mondial 
în domeniul energetic și al schimbărilor 
climatice și pentru a soluționa chestiunile 
legate de competitivitate și de relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon, precum și 
pentru a menține și a promova cele mai 
înalte standarde de securitate nucleară, 
asigurând în același timp aprovizionarea 
sigură și diversificată cu energie;

Or. en

Amendamentul 402
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. recunoscând că UE acționează într-un 
context mondial, reamintește în același 
timp Concluziile Consiliului TTE din 
noiembrie 2011 privind consolidarea 
dimensiunii externe a politicii energetice a 
UE, necesitatea unei abordări mari 
cuprinzătoare și mai coordonate din partea 
UE a relațiilor internaționale în domeniul 
energetic pentru a face față provocărilor de 
la nivel mondial în domeniul energetic și al 
schimbărilor climatice și pentru a soluționa 
chestiunile legate de competitivitate și de 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
asigurând în același timp aprovizionarea 
sigură și diversificată cu energie;

24. recunoscând că UE acționează într-un 
context mondial și că nu poate realiza 
singură obiectivele stabilite, reamintește în 
același timp Concluziile Consiliului TTE 
din noiembrie 2011 privind consolidarea 
dimensiunii externe a politicii energetice a 
UE, necesitatea unei abordări mari 
cuprinzătoare și mai coordonate din partea 
UE a relațiilor internaționale în domeniul 
energetic pentru a face față provocărilor de 
la nivel mondial în domeniul energetic și al 
schimbărilor climatice și pentru a soluționa 
chestiunile legate de competitivitate și de 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
asigurând în același timp aprovizionarea 
sigură și diversificată cu energie;

Or. sl

Amendamentul 403
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o evaluare suplimentară 
care să ofere recomandări referitoare la 
acțiunile care ar putea împiedica riscul de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
cauzate de realocarea producției în afara 
UE și care să evalueze în special scenarii 
suplimentare în cazul unor acțiuni 
limitate sau în lipsa unor acțiuni 
ulterioare la nivel mondial privind 
reducerea emisiilor de carbon;

Or. en

Amendamentul 404
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE prin surse 
alternative de energie și de a reduce 
dependența față de importuri; subliniază, 
prin urmare, importanța în creștere a 
explorării zăcămintelor de petrol și de gaze 
din Marea Mediterană și din regiunea 
arctică; consideră că este nevoie urgent să 
se elaboreze o politică a UE privind 
forarea după petrol și gaze în mare, 
incluzând conturarea zonelor economice 
exclusive ale statelor membre ale UE și ale 
țărilor terțe relevante, în conformitate cu 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării (UNCLOS), la care toate 
statele membre ale UE și UE ca atare sunt 
semnatare;

25. constată activitatea sporită legată de 
explorarea zăcămintelor de petrol și de 
gaze din Marea Mediterană și din regiunea 
arctică; consideră că UE ar trebui să 
promoveze dezvoltarea unui cadru juridic 
internațional pentru protecția regiunii 
arctice înalte, astfel cum a fost stabilit 
pentru Antarctica în Tratatul privind 
Antarctica și în Protocolul privind 
protecția mediului; pentru alte părți ale 
regiunii arctice în zonele economice 
exclusive ale statelor membre ale UE și în 
Spațiul Economic European (SEE), este 
necesar ca propunerea de regulament 
privind siguranța petrolului și a gazelor 
offshore să includă imediat cerințe 
privind forajul care să asigure că zonele 
îndepărtate nu sunt expuse unui risc mai 
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mare decât alte zone și că, în procesul de 
autorizare, se reflectă cu exactitate 
condițiile extreme de desfășurare a 
activităților, cum ar fi perioada de 
întuneric de lungă durată, condițiile de 
îngheț sau apa adâncă;

Or. en

Amendamentul 405
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE prin surse 
alternative de energie și de a reduce 
dependența față de importuri; subliniază, 
prin urmare, importanța în creștere a 
explorării zăcămintelor de petrol și de 
gaze din Marea Mediterană și din 
regiunea arctică; consideră că este nevoie 
urgent să se elaboreze o politică a UE 
privind forarea după petrol și gaze în 
mare, incluzând conturarea zonelor
economice exclusive ale statelor membre 
ale UE și ale țărilor terțe relevante, în 
conformitate cu Convenția Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), 
la care toate statele membre ale UE și UE 
ca atare sunt semnatare;

25. subliniază necesitatea de a dezvolta 
politici și măsuri care să asigure 
independența energetică a UE, reducând 
totodată importul de energie; subliniază, 
prin urmare, importanța de a trece la o 
economie eficientă bazată aproape în 
întregime pe energie provenită din surse 
regenerabile care, potrivit scenariilor, ar 
putea reduce de trei ori importurile 
noastre de energie până în 2050 (de la 
75 % la 25 %); avertizează împotriva 
investițiilor care ar putea conduce la 
dependența permanentă de combustibili 
fosili și nucleari; solicită să se interzică 
explorarea zăcămintelor de petrol și gaze 
în Marea Mediterană și în regiunea 
arctică;

Or. en

Amendamentul 406
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE prin surse 
alternative de energie și de a reduce 
dependența față de importuri; subliniază, 
prin urmare, importanța în creștere a
explorării zăcămintelor de petrol și de 
gaze din Marea Mediterană și din 
regiunea arctică; consideră că este nevoie 
urgent să se elaboreze o politică a UE 
privind forarea după petrol și gaze în 
mare, incluzând conturarea zonelor 
economice exclusive ale statelor membre 
ale UE și ale țărilor terțe relevante, în 
conformitate cu Convenția Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), 
la care toate statele membre ale UE și UE 
ca atare sunt semnatare;

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE prin surse 
alternative de energie și de a reduce 
dependența față de importuri printr-o 
eficiență energetică sporită; subliniază, 
prin urmare, importanța în creștere a 
resurselor vaste offshore de energie 
eoliană și marină ale Europei care vor 
contribui în mare măsură, în viitor, la 
nevoile energetice ale Europei;

Or. en

Amendamentul 407
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE prin surse 
alternative de energie și de a reduce 
dependența față de importuri; subliniază, 
prin urmare, importanța în creștere a 
explorării zăcămintelor de petrol și de gaze 
din Marea Mediterană și din regiunea 
arctică; consideră că este nevoie urgent să 
se elaboreze o politică a UE privind 
forarea după petrol și gaze în mare, 
incluzând conturarea zonelor economice 
exclusive ale statelor membre ale UE și 
ale țărilor terțe relevante, în conformitate 
cu Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării (UNCLOS), la care toate 

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE prin surse 
alternative de energie și de a reduce 
dependența față de importuri; ia act de 
explorarea zăcămintelor de petrol și de 
gaze din Marea Mediterană; subliniază că 
politica UE privind forarea după petrol și 
gaze în mare este în conformitate cu 
Convenția UNCLOS; consideră că este 
necesar să se elaboreze urgent o politică a 
UE pentru promovarea dezvoltării unui 
cadru juridic internațional pentru 
protecția regiunii arctice;
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statele membre ale UE și UE ca atare sunt 
semnatare;

Or. en

Amendamentul 408
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE prin surse 
alternative de energie și de a reduce 
dependența față de importuri; subliniază, 
prin urmare, importanța în creștere a 
explorării zăcămintelor de petrol și de gaze 
din Marea Mediterană și din regiunea 
arctică; consideră că este nevoie urgent să 
se elaboreze o politică a UE privind forarea 
după petrol și gaze în mare, incluzând 
conturarea zonelor economice exclusive 
ale statelor membre ale UE și ale țărilor 
terțe relevante, în conformitate cu 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării (UNCLOS), la care toate 
statele membre ale UE și UE ca atare sunt 
semnatare;

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE, realizată în 
primul rând prin promovarea economiilor 
de energie și a energiei din surse 
regenerabile, care, împreună cu alte surse 
alternative de energie, va reduce 
dependența față de importuri; constată 
interesul în creștere privind explorarea 
zăcămintelor de petrol și de gaze din Marea 
Mediterană și din regiunea arctică; 
consideră că este nevoie urgent să se 
elaboreze o politică a UE privind forarea 
după petrol și gaze în mare, acordând o 
atenție specială pericolelor pentru mediu 
și incluzând conturarea zonelor economice 
exclusive ale statelor membre ale UE și ale 
țărilor terțe relevante, în conformitate cu 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării (UNCLOS), la care toate 
statele membre ale UE și UE ca atare sunt 
semnatare;

Or. en

Amendamentul 409
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE prin surse 
alternative de energie și de a reduce 
dependența față de importuri; subliniază, 
prin urmare, importanța în creștere a 
explorării zăcămintelor de petrol și de gaze 
din Marea Mediterană și din regiunea 
arctică; consideră că este nevoie urgent să 
se elaboreze o politică a UE privind forarea 
după petrol și gaze în mare, incluzând 
conturarea zonelor economice exclusive 
ale statelor membre ale UE și ale țărilor 
terțe relevante, în conformitate cu 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării (UNCLOS), la care toate 
statele membre ale UE și UE ca atare sunt 
semnatare;

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică, precum și eventuala 
durabilitate energetică a UE prin surse 
alternative și/sau interne de energie și de a 
reduce dependența față de importuri; 
subliniază, prin urmare, importanța în 
creștere a explorării zăcămintelor de petrol 
și de gaze din Marea Mediterană și din 
regiunea arctică; consideră că este nevoie 
urgent să se elaboreze o politică 
cuprinzătoare a UE privind forarea după 
petrol și gaze în mare, incluzând conturarea 
zonelor economice exclusive ale statelor 
membre ale UE și ale țărilor terțe 
relevante, în conformitate cu Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării 
(UNCLOS), la care toate statele membre 
ale UE și UE ca atare sunt semnatare;

Or. en

Amendamentul 410
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE prin surse 
alternative de energie și de a reduce 
dependența față de importuri; subliniază, 
prin urmare, importanța în creștere a 
explorării zăcămintelor de petrol și de gaze 
din Marea Mediterană și din regiunea 
arctică; consideră că este nevoie urgent să 
se elaboreze o politică a UE privind forarea 
după petrol și gaze în mare, incluzând 
conturarea zonelor economice exclusive 
ale statelor membre ale UE și ale țărilor 
terțe relevante, în conformitate cu 
Convenția Națiunilor Unite asupra 

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE prin surse 
alternative de energie și de a reduce 
dependența față de importuri; subliniază, 
prin urmare, importanța în creștere a 
explorării zăcămintelor de petrol și de gaze 
din Marea Mediterană; consideră că este 
nevoie urgent să se elaboreze o politică a 
UE privind forarea după petrol și gaze în 
mare, incluzând conturarea zonelor 
economice exclusive ale statelor membre 
ale UE și ale țărilor terțe relevante, în 
conformitate cu Convenția Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), la 
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dreptului mării (UNCLOS), la care toate 
statele membre ale UE și UE ca atare sunt 
semnatare;

care toate statele membre ale UE și UE ca 
atare sunt semnatare;

Or. sl

Amendamentul 411
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE prin surse 
alternative de energie și de a reduce 
dependența față de importuri; subliniază, 
prin urmare, importanța în creștere a 
explorării zăcămintelor de petrol și de gaze 
din Marea Mediterană și din regiunea 
arctică; consideră că este nevoie urgent să 
se elaboreze o politică a UE privind forarea 
după petrol și gaze în mare, incluzând 
conturarea zonelor economice exclusive 
ale statelor membre ale UE și ale țărilor 
terțe relevante, în conformitate cu 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării (UNCLOS), la care toate 
statele membre ale UE și UE ca atare sunt 
semnatare;

25. subliniază necesitatea de a asigura 
securitatea energetică a UE prin surse 
alternative de energie și de a reduce 
dependența față de importuri; subliniază, 
prin urmare, importanța în creștere a 
explorării zăcămintelor de petrol și de gaze 
din Marea Mediterană, Marea Neagră și 
din regiunea arctică; consideră că este 
nevoie urgent să se elaboreze o politică a 
UE privind forarea după petrol și gaze în 
mare, incluzând conturarea zonelor 
economice exclusive ale statelor membre 
ale UE și ale țărilor terțe relevante, în 
conformitate cu Convenția Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), la 
care toate statele membre ale UE și UE ca 
atare sunt semnatare;

Or. ro

Amendamentul 412
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. îndeamnă la prudență maximă 
atunci când se ia în considerare forarea 
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după petrol și gaze în regiunea arctică; 
având în vedere zonele foarte fragile și 
esențiale, în special în regiunea arctică 
înaltă, consideră că forarea ar trebui să 
aibă loc numai în cazul în care analiza 
științifică amănunțită a riscurilor a 
indicat că riscurile generate de toate 
tipurile de pericole pentru mediu pot fi 
prevenite;

Or. en

Amendamentul 413
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită Comisiei să extindă 
Perspectiva energetică 2050 pentru a 
include țările din Comunitatea Energiei, 
pe măsură ce aceste țări și UE depun 
eforturi în direcția realizării unei piețe 
interne complet integrate a energiei 
electrice și a gazelor naturale și aplică 
acquis-ul UE în domeniul energiei;

Or. en

Amendamentul 414
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că acordarea de drepturi de 
conferire de autorizații pentru formare și
conturarea zonelor economice exclusive 
vor deveni surse de neînțelegeri cu țările 
terțe, iar UE ar trebui să își păstreze un 

26. subliniază că acordarea de drepturi de 
conferire de autorizații pentru formare și 
conturarea zonelor economice exclusive 
vor deveni surse de neînțelegeri cu țările 
terțe, iar UE ar trebui să încerce să prevină 
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profil politic ridicat în acest sens; 
subliniază că energia ar trebui să fie 
utilizată ca un motor al păcii, al cooperării 
și al stabilității;

un dezacord internațional, prin urmărirea 
unei politici de protecție juridică a 
mediului în temeiul dreptului 
internațional; subliniază că energia ar 
trebui să fie utilizată ca un motor al 
integrității ecologice a regiunii arctice, al
păcii, al cooperării și al stabilității;

Or. en

Amendamentul 415
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că acordarea de drepturi de 
conferire de autorizații pentru formare și 
conturarea zonelor economice exclusive 
vor deveni surse de neînțelegeri cu țările 
terțe, iar UE ar trebui să își păstreze un 
profil politic ridicat în acest sens; 
subliniază că energia ar trebui să fie 
utilizată ca un motor al păcii, al cooperării 
și al stabilității;

26. subliniază că acordarea de drepturi de 
conferire de autorizații pentru formare și 
conturarea zonelor economice exclusive 
vor deveni surse de neînțelegeri cu țările 
terțe, iar UE ar trebui să își păstreze un 
profil politic ridicat în acest sens și ar 
trebui să creeze un cadru juridic solid 
pentru a evita aceste neînțelegeri; 
subliniază că energia ar trebui să fie 
utilizată ca un motor al păcii, al cooperării, 
al securității energetice, al creșterii 
durabile și al stabilității;

Or. en

Amendamentul 416
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că acordarea de drepturi de 
conferire de autorizații pentru formare și 
conturarea zonelor economice exclusive 

26. subliniază că acordarea de drepturi de 
conferire de autorizații pentru formare și 
conturarea zonelor economice exclusive 
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vor deveni surse de neînțelegeri cu țările 
terțe, iar UE ar trebui să își păstreze un 
profil politic ridicat în acest sens;
subliniază că energia ar trebui să fie 
utilizată ca un motor al păcii, al cooperării 
și al stabilității;

vor deveni surse de neînțelegeri cu țările 
terțe și subliniază că energia ar trebui să fie 
utilizată ca un motor al păcii, al creșterii 
durabile, al cooperării și al stabilității;

Or. en

Amendamentul 417
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de importanța unei cooperări 
extinse în regiunea arctică, în special în 
rândul țărilor din zona euro-atlantică; 
solicită, prin urmare, Comisiei să propună 
o evaluare holistică a beneficiilor și a 
riscurilor prezentate de implicarea UE în 
regiunea arctică;

27. ia act de importanța unei cooperări 
extinse în regiunea arctică, în special în 
rândul țărilor din zona euro-atlantică; 
solicită, prin urmare, Comisiei să propună 
o evaluare holistică a beneficiilor și a 
riscurilor prezentate de implicarea UE în 
regiunea arctică, inclusiv posibilitatea 
elaborării unei politici de protecție 
juridică a mediului în temeiul dreptului 
internațional pentru protecția zonei 
nelocuite din regiunea arctică înaltă din 
jurul Polului Nord, în conformitate cu 
Protocolul privind protecția mediului la 
Tratatul privind Antarctica, precum și 
promovarea cooperării științifice 
internaționale în regiunea arctică;

Or. en

Amendamentul 418
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de importanța unei cooperări 
extinse în regiunea arctică, în special în 
rândul țărilor din zona euro-atlantică; 
solicită, prin urmare, Comisiei să propună 
o evaluare holistică a beneficiilor și a 
riscurilor prezentate de implicarea UE în 
regiunea arctică;

27. ia act de importanța unei cooperări 
extinse în regiunea arctică și de necesitatea 
de a conveni asupra unui regim special 
pentru a lua în considerare în mod 
corespunzător sensibilitatea mediului în 
această regiune, în special în rândul țărilor 
din zona euro-atlantică; solicită, prin 
urmare, Comisiei să propună o evaluare 
holistică a beneficiilor și a riscurilor 
prezentate de implicarea UE în regiunea 
arctică;

Or. en

Amendamentul 419
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită ca foaia de parcurs comună 
UE-Rusia din domeniul energiei să se 
bazeze pe principiul reciprocității și al 
respectului mutual, consacrate de 
Organizația Mondială a Comerțului, 
Tratatul privind Carta energiei și 
reglementările din cadrul celui de-al 
treilea pachet energetic; solicită Comisiei 
să aplice și să asigure respectarea efectivă 
a normelor UE privind concurența pentru 
toate întreprinderile din sectorul energetic 
care funcționează pe teritoriul Uniunii; 
salută, în acest sens, investigația recentă 
asupra comportamentului 
anticoncurențial al Gazprom și regretă 
decretul adoptat de Federația Rusă din 
motive politice prin care se împiedică 
cooperarea companiilor energetice rusești 
cu instituțiile UE;

Or. en
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Amendamentul 420
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită Comisiei să stabilească un set 
cuprinzător de priorități pe termen scurt, 
mediu și lung ale politicii energetice față 
de vecinii săi, în vederea stabilirii unui 
spațiu juridic comun, întemeiat pe 
principiile și normele bazate pe acquis ale 
pieței interne a energiei; subliniază 
importanța extinderii în continuare a 
Comunității Energiei și a stabilirii unor 
mecanisme de control juridic pentru a 
aborda aplicarea deficientă a acquis-ului;

Or. en

Amendamentul 421
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază faptul că diversificarea ar 
trebui să însemne surse noi de petrol, gaz 
și energie electrică care nu provin din 
Rusia pentru statele membre care sunt 
excesiv de dependente de acest furnizor 
unic; subliniază că deși gazul provenit din 
Rusia reprezintă doar 24 % din gazul 
consumat în întreaga UE, acesta 
reprezintă între 48 % și 100 % în 12 din 
cele 27 de state membre și, prin urmare, 
are un impact direct asupra securității 
energetice a Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 422
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. reamintește Comisiei că politica 
energetică a UE trebuie să fie în 
concordanță cu alte politici prioritare ale 
Uniunii, inclusiv cu politicile sale din 
domeniile securității, afacerilor externe, 
vecinătății, schimburilor comerciale și 
dezvoltării, pentru a asigura atât 
eficacitatea politicii sale energetice, cât și 
coerența și credibilitatea politicii sale 
externe;

Or. en

Amendamentul 423
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază importanța consolidării 
cooperării și a dialogului cu alți parteneri 
strategici în domeniul energiei; subliniază 
importanța unei singure voci a UE față de 
părțile terțe în materie de energie; 
subliniază rolul Comisiei în coordonarea 
și în susținerea acțiunilor statelor 
membre;

28. subliniază importanța consolidării 
cooperării și a dialogului cu alți parteneri 
strategici în domeniul energiei; solicită 
Consiliului, Comisiei și SEAE să 
coopereze strâns pentru a putea exprima 
puncte de vedere comune și a acționa 
împreună în chestiunile legate de politica 
energetică externă, precum și să 
coordoneze acțiunile statelor membre; 
subliniază necesitatea de a stabili un 
birou de politică energetică în cadrul 
SEAE și de a implica delegațiile UE în 
desfășurarea de activități diplomatice în 
domeniul energiei pe teren; reamintește 
faptul că Parlamentul European ar trebui 
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să fie informat cu regularitate cu privire 
la evoluțiile din acest domeniu; 

Or. en

Amendamentul 424
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază importanța consolidării 
cooperării și a dialogului cu alți parteneri 
strategici în domeniul energiei; subliniază 
importanța unei singure voci a UE față de 
părțile terțe în materie de energie; 
subliniază rolul Comisiei în coordonarea și 
în susținerea acțiunilor statelor membre;

28. subliniază importanța consolidării 
cooperării și a dialogului cu alți parteneri 
strategici în domeniul energiei; consideră 
că influența tot mai mare a economiilor 
emergente pe piețele globale de energie, 
precum și creșterea cererii de energie a 
acestora, fac esențială implicarea UE 
alături de acești parteneri într-un mod 
cuprinzător, în toate domeniile energiei;
subliniază importanța unei singure voci a 
UE față de părțile terțe în materie de 
energie; subliniază rolul Comisiei în 
coordonarea și în susținerea acțiunilor 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 425
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază importanța consolidării 
cooperării și a dialogului cu alți parteneri 
strategici în domeniul energiei; subliniază 
importanța unei singure voci a UE față de
părțile terțe în materie de energie; 
subliniază rolul Comisiei în coordonarea 

28. subliniază importanța consolidării 
cooperării și a dialogului cu alți parteneri 
strategici în domeniul energiei; subliniază 
importanța adoptării de către statele 
membre a unei abordări comunitare în 
relațiile lor cu părțile terțe în materie de 
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și în susținerea acțiunilor statelor 
membre;

energie;

Or. nl

Amendamentul 426
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază importanța consolidării 
cooperării și a dialogului cu alți parteneri 
strategici în domeniul energiei; subliniază 
importanța unei singure voci a UE față de 
părțile terțe în materie de energie; 
subliniază rolul Comisiei în coordonarea și 
în susținerea acțiunilor statelor membre;

28. subliniază importanța consolidării 
cooperării și a dialogului cu alți parteneri 
strategici în domeniul energiei; subliniază 
importanța unei singure voci a UE față de 
părțile terțe în materie de energie; 
subliniază rolul Comisiei în coordonarea și 
în susținerea acțiunilor statelor membre; 
constată că, pe termen lung, Uniunea 
Europeană trebuie să își intensifice 
coordonarea în ceea ce privește achizițiile 
de energie din țările terțe;

Or. en

Amendamentul 427
Niki Tzavela, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază faptul că nu vor exista 
compromisuri cu privire la siguranță și 
securitate nici pentru sursele tradiționale 
de energie (de exemplu, surse nucleare), 
nici pentru sursele noi de energie (de 
exemplu, petrol și gaze din surse 
neconvenționale) și consideră că UE ar 
trebui să depună în continuare eforturi de 
consolidare a cadrului de siguranță și de 
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securitate și ar trebui să își asume un rol 
de lider în ceea ce privește eforturile 
internaționale în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 428
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. subliniază că pe măsură ce statele 
membre încep conectarea și integrarea 
piețelor lor naționale prin investiții în 
infrastructură și aprobarea de 
reglementări comune, ar trebui depuse 
eforturi și în ceea ce privește colaborarea 
cu Rusia pentru a identifica măsuri 
creative și reciproc acceptabile menite să 
reducă discrepanțele dintre cele două 
piețe ale energiei;

Or. en

Amendamentul 429
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază faptul că, pe măsură ce 
aprovizionarea cu energie se orientează 
către economiile în curs de dezvoltare, UE 
ar trebui să se implice într-un dialog 
intens și să coopereze cu țările BRICS cu 
privire la eficiența energetică, sursele 
regenerabile de energie, cărbunele 
ecologic, CSC, rețelele inteligente, 
cercetarea în domeniul fuziunii și 
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siguranța nucleară; UE ar trebui să 
dezvolte, de asemenea, o politică clară 
privind colaborarea în domeniul 
cercetării și inovării în sectorul energetic 
cu aceste țări;

Or. en

Amendamentul 430
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 
constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și 
asupra competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită 
Comisiei și statelor membre să faciliteze 
dezvoltarea de soluții tehnologice 
inovatoare de către industriile europene;

29. recunoaște că ETS ar putea fi un
instrument eficient de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră; în acest context, 
invită Comisia să prezinte fără întârziere 
măsuri structurale de consolidare a ETS
și își reiterează apelul de a retrage cel 
puțin 1,4 miliarde de certificate ETS, 
pentru a menține stimulentele pentru 
investiții în măsuri de eficiență energetică 
și în energia din surse regenerabile; este 
de părere că o transformare a sistemului 
nostru energetic care se bazează numai pe 
ETS ar impune creșterea prețului 
carbonului, ceea ce ar putea crește riscul 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon; consideră, prin urmare, că sunt 
necesare măsuri suplimentare de 
sprijinire a eficienței energetice și a 
energiei din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 431
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS;
constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și 
asupra competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită 
Comisiei și statelor membre să faciliteze
dezvoltarea de soluții tehnologice 
inovatoare de către industriile europene;

29. recunoaște că ETS este instrumentul-
cheie, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea imediată în continuare a 
ETS; salută, în acest sens, propunerea 
Comisiei de revizuire a profilului de 
licitație ca prim pas; recomandă să se 
întreprindă reforme structurale pentru a 
aborda permanent oferta excedentară;
solicită Comisiei și statelor membre să 
faciliteze dezvoltarea de soluții tehnologice 
inovatoare de către industriile europene;

Or. en

Amendamentul 432
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 
constată că orice modificare a ETS ar
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită 
Comisiei și statelor membre să faciliteze 
dezvoltarea de soluții tehnologice 
inovatoare de către industriile europene;

29. recunoaște că ETS este, în prezent,
principalul instrument, deși nu singurul, de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră și de promovare a investițiilor în 
tehnologii cu emisii scăzute de carbon; 
consideră că este necesară îmbunătățirea 
imediată în continuare a ETS pentru a 
stabiliza prețul carbonului și pentru a 
trimite semnale corecte investitorilor care 
investesc în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; constată că reforma 
structurală a ETS este urgentă pentru a 
aborda oferta excedentară de certificate; 
constată că modificările aduse ETS impun
o evaluare cuprinzătoare a impactului 
asupra investițiilor în tehnologii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, asupra
prețului energiei electrice și asupra 
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competitivității industriilor UE; solicită 
Comisiei și statelor membre să faciliteze 
dezvoltarea de soluții tehnologice 
inovatoare de către industriile europene;

Or. en

Amendamentul 433
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 
constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită Comisiei 
și statelor membre să faciliteze dezvoltarea 
de soluții tehnologice inovatoare de către 
industriile europene;

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; constată că orice îmbunătățire 
sau modificare suplimentară a ETS 
trebuie să abordeze regimul post-2020 și 
ar impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită 
Comisiei, în contextul deschiderii în 
continuare a piețelor interne de energie 
electrică din UE – fără a compromite 
obiectivele actuale ale ETS – să analizeze, 
de asemenea, noi proiectări ale pieței de 
energie electrică, în scopul de a preveni 
prețurile de piață inacceptabil de ridicate 
cauzate de creșterea prețului carbonului;
solicită Comisiei și statelor membre să 
faciliteze dezvoltarea de soluții tehnologice 
inovatoare de către industriile europene;

Or. en

Amendamentul 434
Lambert van Nistelrooij
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere 
a emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 
constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită Comisiei 
și statelor membre să faciliteze dezvoltarea 
de soluții tehnologice inovatoare de către 
industriile europene;

29. recunoaște că funcționarea 
corespunzătoare a ETS are posibilitatea 
de a oferi stimulente pentru investițiile în 
energia din surse regenerabile; consideră 
că este necesară îmbunătățirea structurală
în continuare a ETS; constată că 
modificările aduse ETS ar impune o 
evaluare atentă a impactului asupra prețului 
energiei electrice și asupra competitivității 
industriilor mari consumatoare de energie; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
faciliteze și să încurajeze dezvoltarea de 
soluții tehnologice inovatoare de către 
industriile europene;

Or. nl

Amendamentul 435
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 
constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și 
asupra competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită 
Comisiei și statelor membre să faciliteze 
dezvoltarea de soluții tehnologice 
inovatoare de către industriile europene;

29. recunoaște că ETS este un instrument 
important, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii durabile; 
consideră că este necesară îmbunătățirea în 
continuare a ETS; constată că doar 
modificările structurale aduse ETS ar 
impune o evaluare atentă a efectelor 
sociale, economice și de mediu; solicită 
Comisiei și statelor membre să faciliteze 
dezvoltarea de soluții tehnologice 
inovatoare, sigure și durabile de către 
industriile europene; solicită Comisiei să 
propună măsuri structurale de 
consolidare a ETS, astfel cum s-a propus 
de către Consiliu și Parlament în 
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Directiva privind eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 436
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 
constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită Comisiei 
și statelor membre să faciliteze dezvoltarea 
de soluții tehnologice inovatoare de către 
industriile europene;

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că ETS a fost creat ca 
modalitate de limitare a emisiilor bazată 
pe piață și ar trebui să i se permită să 
funcționeze ca atare; constată că orice 
modificare a ETS ar impune o evaluare
atentă a impactului asupra prețului energiei 
electrice și asupra competitivității 
industriilor mari consumatoare de energie; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
faciliteze dezvoltarea de soluții tehnologice 
inovatoare de către industriile europene;

Or. en

Amendamentul 437
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS, în 
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constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită Comisiei 
și statelor membre să faciliteze dezvoltarea 
de soluții tehnologice inovatoare de către 
industriile europene;

scopul de a consolida în mod semnificativ 
stimulentele bazate pe piață pentru 
investițiile în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon și pentru utilizarea acestor 
tehnologii; constată că orice modificare a 
ETS ar impune o evaluare atentă a 
impactului asupra prețului energiei 
electrice și asupra competitivității 
industriilor mari consumatoare de energie; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
faciliteze dezvoltarea de soluții tehnologice 
inovatoare de către industriile europene;

Or. en

Amendamentul 438
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 
constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită Comisiei 
și statelor membre să faciliteze dezvoltarea 
de soluții tehnologice inovatoare de către 
industriile europene;

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon sigure și durabile; consideră că 
este necesară îmbunătățirea în continuare a 
ETS; constată că orice modificare 
structurală a ETS ar impune o evaluare 
atentă a efectelor economice, sociale și de 
mediu, precum și a impactului asupra 
prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită Comisiei 
și statelor membre să faciliteze dezvoltarea 
de soluții tehnologice inovatoare, sigure și 
durabile de către industriile europene;

Or. en

Amendamentul 439
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 
constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită Comisiei 
și statelor membre să faciliteze dezvoltarea 
de soluții tehnologice inovatoare de către 
industriile europene;

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS pentru a 
reduce emisiile și pentru a stimula 
investițiile în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; constată că orice modificare a 
ETS ar impune o evaluare atentă a 
impactului asupra prețului energiei 
electrice și asupra competitivității 
industriilor mari consumatoare de energie; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
faciliteze dezvoltarea de soluții tehnologice 
inovatoare de către industriile europene;

Or. en

Amendamentul 440
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 
constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită Comisiei 
și statelor membre să faciliteze dezvoltarea 
de soluții tehnologice inovatoare de către 

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS sau, în 
caz contrar, va fi înlocuit de măsuri
alternative; constată că orice modificare a 
ETS ar impune o evaluare atentă a 
impactului asupra prețului energiei 
electrice și asupra competitivității 
industriilor mari consumatoare de energie; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
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industriile europene; faciliteze dezvoltarea de soluții tehnologice 
inovatoare de către industriile europene;

Or. de

Amendamentul 441
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 
constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită Comisiei 
și statelor membre să faciliteze dezvoltarea 
de soluții tehnologice inovatoare de către 
industriile europene;

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale; consideră că este 
necesară îmbunătățirea în continuare a 
ETS; constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită Comisiei 
și statelor membre să faciliteze dezvoltarea 
de soluții tehnologice inovatoare de către 
industriile europene;

Or. pl

Amendamentul 442
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 

29. recunoaște că ETS este principalul 
instrument, deși nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale și de promovare a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 
de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; 
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constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie; solicită Comisiei 
și statelor membre să faciliteze dezvoltarea 
de soluții tehnologice inovatoare de către 
industriile europene;

constată că orice modificare a ETS ar 
impune o evaluare atentă a impactului 
asupra prețului energiei electrice și asupra 
competitivității industriilor mari 
consumatoare de energie din fiecare stat 
membru; solicită Comisiei și statelor 
membre să faciliteze dezvoltarea de soluții 
tehnologice inovatoare de către industriile 
europene;

Or. pl

Amendamentul 443
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. solicită Comisiei să adopte o politică
uniformă unică privind industriile UE 
care sunt puse în pericol de costurile 
emisiilor indirecte de CO2 și să împiedice 
extinderea disparităților dintre sectoarele 
energetice sensibile din cadrul unor 
economii solide și sectoarele din statele 
membre care se confruntă cu consecințele 
crizei datoriilor;

Or. el

Amendamentul 444
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază faptul că solul și pădurile, 
prin capacitatea lor de a absorbi CO2, 
joacă un rol important în scăderea 
nivelului de CO2 din atmosferă și ar 
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trebui să fie, de asemenea, luate în 
considerare în dezvoltarea viitoare a ETS;

Or. en

Amendamentul 445
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. consideră că ETS este necesar pentru 
stabilizarea pe termen lung a prețului 
carbonului, care va fi mult mai mare 
decât este în prezent;

Or. en

Amendamentul 446
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar 
trebui să se afle sub egida Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE); 
subliniază că este necesar ca UE să știe 
care ar fi consecințele neîncheierii unui 
acord mondial privind schimbările 
climatice;

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; subliniază că este 
necesar ca UE să știe care ar fi consecințele 
neîncheierii unui acord mondial privind 
schimbările climatice, dar subliniază că 
este necesar ca UE să ia, în orice caz, 
măsuri de combatere a schimbărilor 
climatice pentru a reduce costurile, 
pentru a crea beneficii pentru mediu, 
oportunități de angajare și avantaje de 
prim rang pentru industrie;

Or. en
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Amendamentul 447
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar 
trebui să se afle sub egida Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE);
subliniază că este necesar ca UE să știe 
care ar fi consecințele neîncheierii unui 
acord mondial privind schimbările 
climatice;

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; subliniază că este 
necesar ca UE să știe care ar fi consecințele 
neîncheierii unui acord mondial privind 
schimbările climatice; subliniază că este 
necesar ca UE să ia măsuri de combatere 
a schimbărilor climatice, indiferent dacă 
se încheie sau nu un acord mondial 
privind schimbările climatice, datorită 
reducerii costurilor pentru combustibilii 
fosili și datorită beneficiilor semnificative 
create de promovarea energiei din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 448
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar 
trebui să se afle sub egida Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE); 
subliniază că este necesar ca UE să știe 
care ar fi consecințele neîncheierii unui 

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice;
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acord mondial privind schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 449
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar trebui 
să se afle sub egida Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE); subliniază că 
este necesar ca UE să știe care ar fi 
consecințele neîncheierii unui acord 
mondial privind schimbările climatice;

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; subliniază faptul că 
numai un acord global obligatoriu poate 
fi eficient în acest caz și că măsurile 
suplimentare unilaterale vor avea ca efect 
diminuarea competitivității industriale 
interne; consideră că diplomația 
schimbărilor climatice ar trebui să se afle 
sub egida Serviciului European de Acțiune 
Externă (SEAE); subliniază că este necesar 
ca UE să știe care ar fi consecințele 
neîncheierii unui acord mondial privind 
schimbările climatice;

Or. de

Amendamentul 450
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar 

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; subliniază că este 
necesar ca UE să înțeleagă care ar fi 
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trebui să se afle sub egida Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE);
subliniază că este necesar ca UE să știe
care ar fi consecințele neîncheierii unui 
acord mondial privind schimbările 
climatice;

consecințele fundamentale ale neîncheierii 
unui acord mondial privind schimbările 
climatice și că, prin urmare, este necesar 
ca procesul de negociere lent din prezent 
să conducă la încheierea unui acord 
internațional ambițios;

Or. en

Amendamentul 451
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar 
trebui să se afle sub egida Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE);
subliniază că este necesar ca UE să știe 
care ar fi consecințele neîncheierii unui 
acord mondial privind schimbările 
climatice;

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; subliniază că este 
necesar ca UE să știe care ar fi consecințele 
neîncheierii unui acord mondial privind 
schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 452
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar trebui 

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar trebui 
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să se afle sub egida Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE); subliniază că 
este necesar ca UE să știe care ar fi 
consecințele neîncheierii unui acord 
mondial privind schimbările climatice;

să se afle sub egida Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE); subliniază că 
este necesar ca UE să știe care ar fi 
consecințele neîncheierii unui acord 
mondial privind schimbările climatice;
prin urmare, regretă faptul că foaia de 
parcurs nu prezintă un scenariu pentru 
cazul în care nu se încheie un astfel de 
acord; subliniază riscul de relocare a 
emisiilor dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 453
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar 
trebui să se afle sub egida Serviciului
European de Acțiune Externă (SEAE); 
subliniază că este necesar ca UE să știe 
care ar fi consecințele neîncheierii unui 
acord mondial privind schimbările 
climatice;

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
Serviciul European de Acțiune Externă 
(SEAE) ar trebui să contribuie la 
consolidarea politicii UE în domeniul 
climei; subliniază că este necesar ca UE să 
știe care ar fi consecințele neîncheierii unui 
acord mondial privind schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 454
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită UE să joace în continuare un 30. solicită UE să joace în continuare un 
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rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar trebui 
să se afle sub egida Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE); subliniază că 
este necesar ca UE să știe care ar fi 
consecințele neîncheierii unui acord 
mondial privind schimbările climatice;

rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar trebui 
să se afle sub egida Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE); subliniază că 
este necesar ca UE să știe care ar fi 
consecințele neîncheierii unui acord 
mondial privind schimbările climatice și că 
este necesar să se țină seama de aceste 
consecințe în cadrul de politică care 
urmează să fie elaborat pentru 2030 și, 
ulterior, pentru 2050;

Or. en

Justificare

UE trebuie să știe și să fie pregătită în cazul unui eșec al negocierilor cu privire la încheierea 
unui acord mondial privind schimbările climatice.

Amendamentul 455
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar trebui 
să se afle sub egida Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE); subliniază că 
este necesar ca UE să știe care ar fi 
consecințele neîncheierii unui acord 
mondial privind schimbările climatice;

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar trebui 
să se afle sub egida Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE); subliniază că 
este necesar ca UE să știe care ar fi 
consecințele neîncheierii unui acord 
mondial privind schimbările climatice, 
ținând seama în special de faptul că 
absența unui astfel de acord ar putea 
duce, eventual, la o relocare sporită a 
emisiilor de carbon și la o creștere a 
emisiilor globale;

Or. pl
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Amendamentul 456
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar trebui 
să se afle sub egida Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE); subliniază că 
este necesar ca UE să știe care ar fi 
consecințele neîncheierii unui acord 
mondial privind schimbările climatice;

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar trebui 
să se afle sub egida Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE); subliniază că 
este necesar ca UE să știe care ar fi
consecințele neîncheierii unui acord 
mondial privind schimbările climatice și 
care este impactul asupra politicilor 
energetice și climatice ale UE;

Or. en

Amendamentul 457
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar trebui 
să se afle sub egida Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE); subliniază că 
este necesar ca UE să știe care ar fi 
consecințele neîncheierii unui acord 
mondial privind schimbările climatice;

30. solicită UE să joace în continuare un 
rol activ în negocierile internaționale 
referitoare la înțelegerea mondială privind 
schimbările climatice; este de părere că 
diplomația schimbărilor climatice ar trebui 
să se afle sub egida Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE); subliniază că 
este necesar ca UE să evalueze care ar fi 
consecințele neîncheierii unui acord 
mondial privind schimbările climatice;

Or. sl
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Amendamentul 458
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază importanța cercetării, atât 
la nivelul UE, cât și la nivelul statelor 
membre, pentru a aduce noi evoluții și 
progrese tehnologice în domeniul energiei 
și pentru a menține rolul de lider pe care 
UE îl are în domeniul tehnologiei, astfel 
încât tranziția energetică să contribuie la 
agenda europeană pentru creștere 
economică și locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 459
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază faptul că sectorul care nu 
face obiectul ETS generează aproximativ 
55 % din emisiile de gaze cu efect de seră 
în UE și că este esențial să se asigure că 
sectorul non-ETS, alături de cel ETS, își 
asumă responsabilitatea în ceea ce 
privește reducerea emisiilor; subliniază 
necesitatea unor orientări politice la 
nivelul UE și a unor acțiuni concrete 
pentru a aborda această problemă;

Or. en
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Amendamentul 460
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. solicită un obiectiv obligatoriu la 
nivelul UE de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2030, ca factor 
principal pentru decarbonizarea internă 
continuă după 2020;

Or. en

Amendamentul 461
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Subtitlul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cercetarea, noile tehnologii și carburanții 
alternativi

Cercetarea, resursele umane, noile 
tehnologii și carburanții alternativi

Or. sl

Amendamentul 462
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul 
energiei și în producția de energie; 
constată că politicile diferite ale statelor 
membre de promovare a energiei din 
surse regenerabile prezintă atât reușite, 
cât și probleme; este de părere că prețurile 

eliminat
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recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse 
regenerabile prin sprijin financiar ar 
putea duce la prețuri ridicate ale energiei;

(Urmează să devină punctul 11a)

Or. sl

Amendamentul 463
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce la 
prețuri ridicate ale energiei;

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
provocări; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili, deși au fost subvenționate de zeci de 
ani, au condus la creșterea prețurilor 
energiei, intensificând, prin urmare, 
nevoia de a dezvolta și de a utiliza resurse 
durabile interne; constată totuși că, în 
unele state membre, promovarea energiei 
din surse regenerabile prin sprijin financiar 
ar putea duce la o creștere a prețurilor 
energiei; cu toate acestea, subliniază 
faptul că acest lucru ar trebui comparat 
cu beneficiile globale legate de utilizarea 
energiei din surse regenerabile, inclusiv 
cu costurile evitate aferente reducerii 
emisiilor de CO2, cu veniturile generate pe 
piața de energie și cu impactul pozitiv al 
efectului „ordinii meritelor” asupra 
reducerii prețurilor pe piața angro a 
energiei electrice; regretă faptul că 
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deseori consumatorii nu se bucură de 
acest beneficiu și insistă ca actorii de pe 
piață să facă acest lucru;

Or. en

Amendamentul 464
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre,
promovarea energiei din surse 
regenerabile prin sprijin financiar ar 
putea duce la prețuri ridicate ale energiei;

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în alegerile legate de producția de 
energie electrică; constată că politicile 
diferite ale statelor membre de promovare 
a energiei din surse regenerabile ar trebui 
considerate drept o curbă de învățare; este 
de părere că prețurile volatile și nesigure
ale combustibililor fosili vor promova
dezvoltarea în ceea ce privește energia din 
surse regenerabile, cu condiția să se 
elimine eșecurile politice și ale pieței; 
constată totuși că statele membre ar trebui
să aplice o abordare adaptată și
transparentă atunci când stabilesc scheme
de sprijin pentru energia din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 465
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că prețurile joacă un rol 31. consideră că numai costurile totale vor 
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esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile;
constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse 
regenerabile prin sprijin financiar ar 
putea duce la prețuri ridicate ale energiei;

asigura că investițiile în domeniul energiei 
vor promova eficiența energetică și 
economiile de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
volatile și nesigure ale combustibililor 
fosili vor promova dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile, cu 
condiția să se elimine eșecurile politice și 
ale pieței;

Or. en

Amendamentul 466
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre,
promovarea energiei din surse 
regenerabile prin sprijin financiar ar putea 
duce la prețuri ridicate ale energiei;

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată că sprijinul pentru energia fosilă 
și nucleară și sprijinul financiar 
dezechilibrat pentru energia din surse 
regenerabile ar putea denatura concurența 
pe piață și ar putea duce la prețuri ridicate 
ale energiei; îndeamnă statele membre să 
elimine treptat subvențiile ineficiente 
pentru combustibilii fosili, în conformitate 
cu acordul G-20;

Or. en
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Amendamentul 467
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre,
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce la 
prețuri ridicate ale energiei;

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei
și în producția de energie; constată că 
reformele efectuate de unele state membre 
cu privire la politicile de promovare a 
energiei din surse regenerabile au 
contribuit la crearea de incertitudine 
pentru investitori; este de părere că 
tendința de creștere continuă a prețurilor
combustibililor fosili promovează 
dezvoltarea în ceea ce privește energia din 
surse regenerabile; costată că promovarea 
energiei din surse regenerabile prin sprijin 
financiar duce la prețuri mai mici ale 
energiei pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 468
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
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constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce la 
prețuri ridicate ale energiei;

constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar duce la creșterea
prețurilor energiei; constată că costurile 
sprijinului pe termen lung pentru 
resursele regenerabile de energie sunt 
suportate direct de către industriile mari 
consumatoare de energie, fiind incluse în 
prețul energiei pe care acestea o 
achiziționează;

Or. pl

Amendamentul 469
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce la 
prețuri ridicate ale energiei;

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât provocări, cât și
oportunități; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili cresc prețurile energiei; constată 
totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce, de 
asemenea, la prețuri mai ridicate ale 
energiei pe termen scurt;

Or. en

Amendamentul 470
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce la 
prețuri ridicate ale energiei;

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce la 
prețuri ridicate ale energiei; subliniază 
necesitatea de a explora opțiunea unui 
sistem paneuropean al subvențiilor pentru 
energia din surse regenerabile, care să 
promoveze tehnologii competitive și 
durabile;

Or. en

Amendamentul 471
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce la 

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce la 
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prețuri ridicate ale energiei; prețuri ridicate ale energiei; consideră că 
Uniunea ar trebui să se îndrepte către un 
sprijin armonizat în favoarea surselor 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 472
Edit Herczog, Silvia-Adriana Țicău, Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce la 
prețuri ridicate ale energiei;

31. consideră că prețurile joacă un rol 
esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce la 
prețuri ridicate ale energiei, crescând 
riscul de sărăcie energetică, de pierdere a 
competitivității industriale și de creștere a 
sarcinilor fiscale;

Or. en

Amendamentul 473
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că prețurile joacă un rol 31. consideră că prețurile joacă un rol 
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esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce la 
prețuri ridicate ale energiei;

esențial în investițiile în domeniul energiei 
și în producția de energie; constată că 
politicile diferite ale statelor membre de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile prezintă atât reușite, cât și 
probleme; este de părere că prețurile 
recente relativ mari ale combustibililor 
fosili promovează dezvoltarea în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile; 
constată totuși că, în unele state membre, 
promovarea energiei din surse regenerabile 
prin sprijin financiar ar putea duce la 
prețuri ridicate ale energiei, generând 
astfel sărăcie energetică;

Or. de

Amendamentul 474
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. subliniază rolul cercetării, atât la 
nivelul UE, cât și la nivelul statelor 
membre, în facilitarea noilor evoluții și 
progrese tehnologice în domeniul energiei 
și în a permite Uniunii să își mențină 
avantajul tehnologic, astfel încât 
modificările sistemului energetic să 
promoveze creșterea economică și crearea 
de noi locuri de muncă;

Or. de

Amendamentul 475
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. consideră că prețurile energiei vor 
crește și solicită statelor membre să 
convină asupra unor acțiuni care să 
asigure că majorările de prețuri sunt 
proporționale cu diferitele niveluri ale 
veniturilor gospodăriilor în Europa, 
pentru a preveni o creștere a nivelului de 
sărăcie energetică în Europa;

Or. en

Amendamentul 476
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei 
abordări „inteligente” și bazate pe bunul 
simț față de eficiența energetică și 
economiile de energie; consideră totuși că 
TIC joacă un rol din ce în ce mai 
important în ceea ce privește energia; 
subliniază, în acest context, rolul 
contoarelor inteligente în a furniza 
consumatorilor date privind consumul de 
energie în gospodării și întreprinderi;

eliminat

(Urmează să devină punctul 16a)

Or. sl

Amendamentul 477
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei 
abordări „inteligente” și bazate pe bunul 
simț față de eficiența energetică și 
economiile de energie; consideră totuși că 
TIC joacă un rol din ce în ce mai important 
în ceea ce privește energia; subliniază, în 
acest context, rolul contoarelor inteligente 
în a furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi;

32. consideră că, deși în ultimii ani 
prețurile energiei au crescut în Europa, 
elaborarea unor politici ambițioase și 
ecologice privind eficiența energetică și 
economiile de energie reprezintă singura 
alternativă reală pentru a menține 
costurile energiei sub control; consideră 
totuși că TIC joacă un rol din ce în ce mai 
important în ceea ce privește energia;

Or. en

Amendamentul 478
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi;

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; subliniază importanța de a 
completa această schimbare de 
comportament naturală, dar insuficientă, 
cu acțiuni politice corecte și cu sprijin 
financiar pentru a spori în continuarea 
economiile de energie; consideră totuși că 
TIC joacă un rol din ce în ce mai important 
în ceea ce privește energia; subliniază, în 
acest context, nevoia de a defini rolul 
programelor de satisfacere a cererii care 
vizează să aducă beneficii consumatorilor, 
furnizându-le date privind consumul de 
energie în gospodării și întreprinderi;

Or. en
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Amendamentul 479
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei 
abordări „inteligente” și bazate pe bunul 
simț față de eficiența energetică și 
economiile de energie; consideră totuși că 
TIC joacă un rol din ce în ce mai important 
în ceea ce privește energia; subliniază, în 
acest context, rolul contoarelor inteligente 
în a furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi;

32. consideră că, din cauza creșterii în 
ultimii ani a facturilor la energie, în 
Europa s-a dezvoltat o abordare
„inteligentă” și bazată pe bunul simț față 
de eficiența energetică și economiile de 
energie; subliniază că TIC și punerea în 
aplicare a acestora în cadrul rețelelor 
inteligente joacă un rol din ce în ce mai 
important în ceea ce privește dezvoltarea 
unui consum eficient de energie, în 
special, dezvoltarea contoarelor inteligente 
care furnizează consumatorilor date 
privind consumul de energie în gospodării 
și întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 480
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
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consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi;

consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi; subliniază faptul că 
consumatorii devin actori activi în 
domeniul eficienței energetice, prin 
cunoașterea propriului consum de 
energie, precum și prin monitorizarea și 
controlul eficient al acestuia;

Or. en

Amendamentul 481
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi;

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi; subliniază faptul că 
consumatorii devin actori activi în 
domeniul eficienței energetice, prin 
cunoașterea propriului consum de 
energie, precum și prin monitorizarea și 
controlul eficient al acestuia;

Or. en

Amendamentul 482
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 32



PE496.501v01-00 134/156 AM\913608RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi;

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi; subliniază faptul că 
consumatorii devin actori activi în 
domeniul eficienței energetice, prin 
cunoașterea propriului consum de 
energie, precum și prin monitorizarea și 
controlul eficient al acestuia;

Or. en

Amendamentul 483
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față 
de eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi;

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și rentabile de reducere a 
consumului de energie prin eficiență 
energetică și economii de energie; 
consideră că TIC joacă un rol din ce în ce 
mai important în domeniul eficienței
energetice; subliniază, în acest context, 
rolul contoarelor inteligente în a furniza 
consumatorilor date în timp real privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi, precum și informații cu 
privire la măsurile și posibilitățile de 
eficiență energetică;
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Or. en

Amendamentul 484
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi;

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi; subliniază faptul că 
consumatorii ar trebui să devină actori 
activi în domeniul eficienței energetice 
prin monitorizarea și controlul eficient al 
propriului consum de energie;

Or. en

Amendamentul 485
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
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privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi;

privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi; subliniază că, pentru a 
beneficia de diseminarea sistemelor 
energetice inteligente, sunt necesare 
participarea activă a consumatorilor, 
precum și campanii de informare a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 486
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi;

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază necesitatea de 
a stimula consumatorii să își producă 
propria energie; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi și excedentul care este 
reintrodus în rețea;

Or. en

Amendamentul 487
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date privind 
consumul de energie în gospodării și 
întreprinderi;

32. consideră că, deși în ultimii ani 
facturile la energie au crescut în Europa, 
această evoluție a dat naștere unei abordări 
„inteligente” și bazate pe bunul simț față de 
eficiența energetică și economiile de 
energie; consideră totuși că TIC joacă un 
rol din ce în ce mai important în ceea ce 
privește energia; subliniază, în acest 
context, rolul contoarelor inteligente în a 
furniza consumatorilor date ușor de înțeles
privind consumul real de energie în 
gospodării și întreprinderi, prin 
informațiile afișate de contoarele 
inteligente sau prin intermediul 
internetului;

Or. en

Amendamentul 488
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. consideră urgentă utilizarea rețelelor 
inteligente; este de părere că, fără 
acestea, nu vor fi posibile integrarea 
producției de energie din surse 
regenerabile răspândite și nici 
îmbunătățirea eficienței consumului de 
energie, care constituie baza pentru 
realizarea obiectivelor europene 20/20/20;

Or. en

Amendamentul 489
Niki Tzavela, Konrad Szymański
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Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. consideră că infrastructura 
energetică ar trebui să fie mai orientată 
către utilizatorul final, punându-se un 
accent mai puternic pe interacțiunea 
dintre capacitățile sistemului de 
distribuție și consum, și subliniază 
necesitatea existenței unor fluxuri 
bidimensionale de energie și de 
informații; subliniază beneficiile aduse 
consumatorilor de noile tehnologii, cum 
ar fi sistemele de gestionare a cererii de 
energie și sistemele de satisfacere a 
cererii, care îmbunătățesc eficiența 
energetică a cererii și a ofertei;

Or. en

Amendamentul 490
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Țicău, Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază importanța cercetării, atât 
la nivelul UE, cât și la nivelul statelor 
membre, pentru a aduce noi evoluții și 
progrese tehnologice în domeniul energiei 
și pentru a menține rolul de lider pe care 
UE îl are în domeniul tehnologiei, precum 
și pentru a preveni dependența de
tehnologia care provine din țările terțe, 
astfel încât tranziția energetică să 
contribuie la agenda europeană pentru 
creștere economică și locuri de muncă;

Or. en



AM\913608RO.doc 139/156 PE496.501v01-00

RO

Amendamentul 491
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. consideră că infrastructura 
energetică ar trebui să fie mai orientată 
către utilizatorul final, punându-se un 
accent mai puternic pe interacțiunea 
dintre capacitățile sistemului de 
distribuție și consum, și subliniază 
necesitatea existenței unor fluxuri 
bidimensionale de energie și de 
informații; subliniază beneficiile aduse 
consumatorilor de noile tehnologii, cum 
ar fi sistemele de gestionare a cererii de 
energie și sistemele de satisfacere a 
cererii, care îmbunătățesc eficiența 
energetică a cererii și a ofertei;

Or. en

Amendamentul 492
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. consideră că infrastructurile 
energetice ar trebui să fie orientate mai 
mult către utilizatorul final, cu un accent 
mai mare pe interacțiunea dintre 
capacitățile sistemului de distribuție și 
consum; subliniază necesitatea fluxurilor 
informaționale și energetice
bidirecționale, în timp real; de asemenea, 
subliniază beneficiile aduse 
consumatorilor de noile tehnologii, cum 
ar fi sistemele de gestionare a cererii de 
energie și sistemele de satisfacere a 
cererii, care îmbunătățesc eficiența 
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energetică a cererii și a ofertei;

Or. en

Amendamentul 493
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. dorește să sublinieze rolul-cheie al 
transparenței prețurilor și al informării 
consumatorilor; prin urmare, consideră 
că este de competența Comisiei să 
stabilească, cât mai exact posibil, 
impactul asupra prețurilor energiei plătite 
de cetățeni și întreprinderi, în funcție de 
diferitele scenarii selectate;

Or. fr

Amendamentul 494
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. recunoaște că prețul actual al 
carbonului în schema ETS nu va stimula 
investițiile în tehnologiile cu emisii 
scăzute de carbon și, astfel, va avea un rol 
foarte limitat în determinarea unor 
reduceri ale emisiilor, riscând în același 
timp blocarea UE pentru următoarele 
decenii în infrastructuri generatoare de 
mari cantități de carbon;

Or. en
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Amendamentul 495
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

33. evidențiază scăderea costurilor 
energiei din surse regenerabile, generată 
parțial de progresele tehnologice datorate 
cercetării și dezvoltării avansate; 
subliniază importanța sprijinirii în 
continuare a cercetării și a dezvoltării în 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
printre altele, prin alocarea unui procent 
mai mare pentru cercetarea în domeniul 
energiei din surse regenerabile în cadrul 
procentului de 3 % din PIB alocat 
cercetării, precum și prin realizarea 
Planului SET; invită Comisia să se asigure 
că Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a unor tehnologii 
durabile și sigure cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 496
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
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necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă, pentru a atinge 
obiectivele pe termen lung privind energia 
și combaterea schimbărilor climatice și 
pentru a determina schimbări în 
comportamentul consumatorilor; solicită, 
prin urmare, ca cel puțin trei pătrimi din 
bugetul alocat cercetării în domeniul 
energiei la rubrica privind energia sigură, 
ecologică și eficientă să fie alocate 
surselor regenerabile de energie și 
eficienței energetice pe baza priorităților 
identificate în Planul strategic privind 
tehnologiile energetice; subliniază faptul 
că Planul SET ar trebui să fie finanțat, cu 
fonduri suficiente, prin linii bugetare 
individuale pentru fiecare tip de 
tehnologie cu fonduri suficiente;

Or. en

Amendamentul 497
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a unor surse de 
energie regenerabile și măsuri de 
eficiență energetică, în conformitate cu 
un sistem energetic durabil până în 2050, 
pentru a promova locurile de muncă și 
pentru a determina schimbări în 
comportamentul consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 498
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia să se asigure că
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor; subliniază faptul că, în 
perioada de după 2020, reducerii 
costurilor energiei din surse regenerabile 
ar trebui să i se acorde, de asemenea, 
prioritatea necesară;

Or. nl

Amendamentul 499
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 

33. subliniază faptul că energia sigură, 
ecologică și eficientă este un 
element-cheie al noului program-cadru de 
cercetare și inovare 2014-2020, 
Orizont 2020 [xxx / xxxx]; invită Comisia 
să se asigure că Orizont 2020 și 
parteneriatele europene pentru inovare din 
cadrul inițiativei O Uniune a inovării oferă 
prioritate necesității de dezvoltare a tuturor 
tipurilor de tehnologii durabile cu emisii 
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consumatorilor; scăzute de carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

Or. sl

Amendamentul 500
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor; în acest sens, sprijină 
obiectivele Planului strategic al UE 
privind tehnologiile energetice și ale 
inițiativelor industriale europene asociate;

Or. en

Amendamentul 501
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 



AM\913608RO.doc 145/156 PE496.501v01-00

RO

Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a crea 
stimulente în favoarea unui
comportament responsabil față de 
energie;

Or. de

Amendamentul 502
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor; subliniază faptul că ar 
trebui să se acorde o atenție mai mare din 
punctul de vedere al C&D optimizării 
nivelului sistemului energetic;

Or. en

Amendamentul 503
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 33
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a unor tehnologii 
în conformitate cu Planul SET și a altor 
tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 504
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

33. invită Comisia să se asigure că 
Orizont 2020 și parteneriatele europene 
pentru inovare din cadrul inițiativei O 
Uniune a inovării oferă prioritate 
necesității de dezvoltare a tuturor tipurilor 
de tehnologii durabile cu emisii scăzute de 
carbon, sincronizându-și în același timp 
instrumentele proprii, pentru a impulsiona 
competitivitatea UE, pentru a promova 
locurile de muncă și pentru a determina 
schimbări în comportamentul 
consumatorilor;

Or. en

Justificare

Dezvoltarea tuturor tipurilor de tehnologii durabile cu emisii scăzute de carbon necesită
depunerea unor eforturi timpurii în domeniul cercetării și al inovării. Acestea vor fi susținute 
mai eficient prin stabilirea priorităților, la care se adaugă un cadru de politică unificat, care 
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să sincronizeze toate instrumentele, de la politicile de cercetare și inovare până la politicile 
de implementare.

Amendamentul 505
Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. recunoaște că ETS se confruntă cu 
probleme care nu fuseseră anticipate la 
început, iar surplusul din ce în ce mai 
mare de certificate va duce la reducerea 
stimulentului pentru promovarea 
investițiilor în tehnologii cu emisii reduse 
de dioxid de carbon timp de mulți ani de 
acum înainte; ia act de faptul că acest 
lucru pune în pericol eficacitatea ETS în 
calitate de mecanism principal al UE de a 
reduce emisiile de o manieră care să 
creeze condiții de concurență echitabile 
pentru tehnologiile aflate în competiție, 
care să asigure societăților flexibilitatea 
necesară pentru a-și dezvolta propria 
strategie de reducere a emisiilor și care să 
asigure măsuri specifice de combatere a 
relocării emisiilor de dioxid de carbon; 
invită Comisia să adopte măsuri pentru a 
rectifica deficiențele ETS și pentru a face 
posibilă funcționarea acestui sistem astfel 
cum s-a prevăzut inițial; aceste măsuri pot 
include:
(a) prezentarea cât de curând posibil a 
unui raport către Parlamentul European 
și către Consiliu care să analizeze, printre 
altele, efectele asupra stimulentelor 
pentru realizarea de investiții în 
tehnologiile cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și riscul de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon; înainte de începutul 
celei de-a treia etape, Comisia modifică, 
dacă este necesar, regulamentul 
menționat la articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE pentru a pune în 
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aplicare măsuri adecvate, care pot include 
reținerea numărului necesar de 
certificate;
(b) propunerea unor dispoziții legislative 
de la cea mai apropiată dată adecvată 
pentru a modifica cerința de reducere 
lineară anuală de 1,74 % la o valoare 
suficientă pentru a îndeplini cerințele 
obiectivului de reducere a CO2 până 
în 2050;
(c) realizarea și publicarea unei evaluării 
a interesului prezentat de stabilirea unui 
preț de rezervă pentru licitarea 
certificatelor;
(d) adoptarea de măsuri pentru a 
îmbunătăți transmiterea informațiilor 
relevante și transparența registrelor ETS 
cu scopul de a permite o monitorizare și o 
evaluare mai eficiente;

Or. en

Amendamentul 506
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. îndeamnă statele membre și 
comunitatea internațională să păstreze 
instituțiile educaționale care au 
capacitatea de a forma muncitori 
calificați în domeniul securității 
energetice, al siguranței și al gestionării 
deșeurilor;
(Text deplasat de la punctul 18)

Or. sl
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Amendamentul 507
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. solicită CE să contribuie la stabilirea 
Inițiativelor industriale europene în 
cadrul Planului SET pentru tehnologii în 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
care nu sunt incluse în prezent, și anume 
platforma de tehnologii în domeniul 
încălzirii și răcirii din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 508
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. subliniază necesitatea cercetării 
suplimentare în domeniul dezvoltării 
tehnologiilor de stocare a energiei;

Or. de

Amendamentul 509
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază importanța continuării 
cercetării și a dezvoltării de către industrie 
a utilizării de gaze naturale în sectorul 
maritim și în sectorul aviației;

34. subliniază importanța continuării 
cercetării și a dezvoltării de către instituții 
publice și industrie a utilizării de 
combustibili alternativi și regenerabili în 
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sectorul rutier, maritim și în sectorul 
aviației;

Or. en

Amendamentul 510
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază importanța continuării 
cercetării și a dezvoltării de către industrie 
a utilizării de gaze naturale în sectorul 
maritim și în sectorul aviației;

34. subliniază importanța continuării 
cercetării și a dezvoltării de către industrie 
a utilizării eficienței energetice, a energiei 
din surse regenerabile și a gazelor
naturale în sectorul maritim și în sectorul 
aviației;

Or. en

Amendamentul 511
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază importanța continuării 
cercetării și a dezvoltării de către industrie 
a utilizării de gaze naturale în sectorul 
maritim și în sectorul aviației;

34. subliniază importanța continuării 
cercetării și a dezvoltării de către industrie 
a utilizării de gaze naturale în sectorul 
rutier, maritim și în sectorul aviației;

Or. en

Amendamentul 512
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 34
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază importanța continuării 
cercetării și a dezvoltării de către industrie 
a utilizării de gaze naturale în sectorul 
maritim și în sectorul aviației;

34. subliniază importanța continuării 
cercetării și a dezvoltării de către industrie 
a utilizării de gaze naturale în sectorul 
rutier, maritim și în sectorul aviației;

Or. en

Amendamentul 513
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. subliniază importanța cercetării și a 
dezvoltării în continuare a utilizării 
instalațiilor de stocare a energiei, în 
scopul de a facilita utilizarea surselor 
regenerabile de energie în sectorul 
transporturilor;

Or. en

Amendamentul 514
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. sprijină continuarea cercetării privind 
sistemele de răcire și de încălzire în 
vederea punerii în aplicare a politicii 
ambițioase a UE; solicită autorităților 
publice să realizeze o evaluare a 
impactului regional subteran cu scopul de 
a optimiza alocarea resurselor între 
energia geotermală, gazele de șist și alte 
resurse subterane și, prin urmare, de a 

35. sprijină continuarea cercetării privind 
sistemele de răcire și de încălzire, inclusiv 
încălzirea și răcirea centralizată, în 
vederea punerii în aplicare a politicii 
ambițioase a UE;
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maximiza beneficiile pentru societate;

Or. de

Amendamentul 515
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. sprijină continuarea cercetării privind 
sistemele de răcire și de încălzire în 
vederea punerii în aplicare a politicii 
ambițioase a UE; solicită autorităților 
publice să realizeze o evaluare a impactului 
regional subteran cu scopul de a optimiza 
alocarea resurselor între energia 
geotermală, gazele de șist și alte resurse 
subterane și, prin urmare, de a maximiza 
beneficiile pentru societate;

35. sprijină continuarea cercetării privind 
sistemele de răcire și de încălzire în 
vederea punerii în aplicare a politicii 
ambițioase a UE; ia act de posibila 
concurență între gazele de șist și energia 
din surse regenerabile; prin urmare,
solicită autorităților publice să realizeze o 
evaluare a impactului regional subteran cu 
scopul de a optimiza alocarea resurselor și, 
prin urmare, de a maximiza beneficiile 
pentru societate;

Or. en

Amendamentul 516
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. sprijină continuarea cercetării privind 
sistemele de răcire și de încălzire în 
vederea punerii în aplicare a politicii 
ambițioase a UE; solicită autorităților 
publice să realizeze o evaluare a impactului 
regional subteran cu scopul de a optimiza 
alocarea resurselor între energia 
geotermală, gazele de șist și alte resurse 
subterane și, prin urmare, de a maximiza 
beneficiile pentru societate;

35. încurajează producția și utilizarea 
căldurii din surse regenerabile sau a 
căldurii recuperate și sprijină continuarea 
cercetării privind sistemele de răcire și de 
încălzire în vederea punerii în aplicare a 
politicii ambițioase a UE; solicită 
autorităților publice să actualizeze 
previziunile pentru cererea de căldură în 
perspectiva anului 2050 și să realizeze o 
evaluare a impactului regional subteran cu 
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scopul de a optimiza alocarea resurselor 
între energia geotermală, gazele de șist și 
alte resurse subterane și, prin urmare, de a 
maximiza beneficiile pentru societate;

Or. en

Amendamentul 517
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. sprijină continuarea cercetării privind 
sistemele de răcire și de încălzire în 
vederea punerii în aplicare a politicii 
ambițioase a UE; solicită autorităților 
publice să realizeze o evaluare a impactului 
regional subteran cu scopul de a optimiza 
alocarea resurselor între energia 
geotermală, gazele de șist și alte resurse 
subterane și, prin urmare, de a maximiza 
beneficiile pentru societate;

35. sprijină continuarea cercetării privind 
sistemele de răcire și de încălzire în 
vederea punerii în aplicare a politicii 
ambițioase a UE; solicită autorităților 
publice să realizeze o evaluare a impactului 
regional subteran cu scopul de a optimiza 
alocarea resurselor între energia 
geotermală, gazele de șist și alte resurse 
subterane într-un mod durabil și, prin 
urmare, de a maximiza beneficiile pentru 
societate;

Or. en

Amendamentul 518
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. invită Comisia să colecteze datele 
solicitate referitoare la căldură și 
încălzire, precum și la răcire, care sunt 
necesare imediat pentru a avea o imagine 
clară a situației actuale – și, în plus, 
pentru a construi scenarii relevante 
pentru viitor; consideră că datele ar trebui 
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să reflecte sursele și utilizările încălzirii și 
răcirii, mixul energetic al acestora și 
distribuția încălzirii către consumatori 
finali diferiți (sectorul rezidențial, 
industrial, terțiar) și cota 
produsă/distribuită de termoficare;

Or. en

Amendamentul 519
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază că un cadru stabil pe 
termen lung pentru promovarea surselor 
regenerabile de energie este crucial 
pentru reducerea costurilor de capital ale 
investitorilor; sprijină simplificarea 
accesului investitorilor la finanțarea 
pentru proiectele de energie din surse 
regenerabile și propune ca BEI să 
contribuie într-o măsură mai mare la 
finanțarea surselor regenerabile de 
energie, să se înființeze bănci de investiții 
ecologice naționale, să se ia în 
considerare instrumentele financiare 
inovatoare ca mijloc de finanțare a 
surselor regenerabile de energie și să se 
consolideze și să se simplifice accesul la 
instituții, precum fondurile de pensii, cu 
obligații pe termen lung față de 
beneficiari;

Or. de

Amendamentul 520
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază faptul că cercetarea în 
domeniul combustibililor alternativi noi 
este esențială în scopul de a îndeplini 
obiectivele climatice și de mediu pe 
termen lung și, prin urmare, se așteaptă 
ca programul Orizont 2020 să ofere 
stimulentele necesare;

Or. sl

Amendamentul 521
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază importanța sprijinului UE 
pentru cercetarea în domeniul 
tehnologiilor cu privire la identificarea de 
noi surse de energie și, în special, surse 
alternative de energie și combustibili din 
surse neconvenționale;

Or. pl

Amendamentul 522
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. sprijină dezvoltarea în continuare a 
centralelor care produc atât energie 
electrică, cât și termică, precum și a 
utilizării căldurii reziduale și a 
infrastructurii asociate;
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Or. de

Amendamentul 523
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 35 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35b. solicită autorităților publice să 
realizeze o evaluare a impactului geologic 
cu scopul de a optimiza alocarea 
resurselor între energia geotermală, 
extracția gazelor de șist, stocarea 
carbonului și alte resurse subterane și, 
prin urmare, de a maximiza beneficiile 
pentru societate;

Or. de

Amendamentul 524
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. salută viitoarea comunicare a 
Comisiei privind CSC, piața internă, 
eficiența energetică și tehnologiile 
energetice în vederea înregistrării de noi 
progrese cu privire la opțiunile politice 
identificate în Perspectiva 
energetică 2050;

Or. en


