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Amendamentul 1
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Titlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

referitor la provocările și oportunitățile 
actuale pentru energia din surse 
regenerabile pe piața energetică europeană

referitor la energia din surse regenerabile: 
o prezență majoră pe piața energetică 
europeană

Or. en

Amendamentul 2
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Europa 2020: o strategie 
europeană pentru o creștere inteligentă, 
ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

Or. en

Amendamentul 3
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2012/27/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind eficiența 
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energetică, de modificare a Directivelor 
2009/125/CE și 2010/30/UE și de 
abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 
2006/32/CE,

Or. en

Amendamentul 4
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei, de însoțire a 
propunerii de Directivă 2009/28/CE a
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile
(SEC(2008)57),

Or. en

Amendamentul 5
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Eurostat, Statistics in 
focus (Statistici pe scurt), 44/2012, din 8 
noiembrie 2012 „Analiza celor mai 
recente date privind energia din surse 
regenerabile”,

Or. en
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Amendamentul 6
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât ponderea energiilor 
regenerabile în cadrul mixului energetic 
european este în creștere pe termen scurt, 
mediu și lung;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 7
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât ponderea energiilor 
regenerabile în cadrul mixului energetic 
european este în creștere pe termen scurt, 
mediu și lung;

A. întrucât ponderea surselor regenerabile 
de energie în cadrul mixului energetic 
european este în creștere pe termen scurt, 
mediu și lung și întrucât acestea 
contribuie în mod semnificativ la o 
aprovizionare cu energie a Europei 
sigură, independentă, diversificată și cu 
emisii reduse;

Or. de

Amendamentul 8
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât ponderea energiilor A. întrucât ponderea surselor regenerabile 
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regenerabile în cadrul mixului energetic 
european este în creștere pe termen scurt, 
mediu și lung;

de energie în cadrul mixului energetic 
european este în creștere pe termen scurt, 
mediu și lung și aceasta va face ca sursele 
regenerabile de energie să fie o piatră de 
temelie a sistemului energetic viitor al 
Europei;

Or. en

Amendamentul 9
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât ponderea energiilor 
regenerabile în cadrul mixului energetic 
european este în creștere pe termen scurt, 
mediu și lung;

A. întrucât ponderea surselor regenerabile
de energie în cadrul mixului energetic 
european este în creștere pe termen scurt, 
mediu și lung și, conform comunicării 
„Perspectiva energetică 2050”, în anul 
2050 energiile regenerabile vor reprezenta 
cea mai importantă sursă de 
aprovizionare cu energie;

Or. de

Amendamentul 10
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât sursele regenerabile de 
energie contribuie la obiectivele politicii 
energetice a Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 11
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât Comisia Europeană 
estimează în Perspectiva energetică 2050 
că, până în 2050, în toate scenariile de 
decarbonizare, ponderea surselor 
regenerabile de energie va fi cuprinsă 
între 55 și 75 % din consumul final de 
energie, însă ponderea de energie din 
surse regenerabile după 2020 va scădea 
dacă, pe viitor, nu se va lua nicio măsură;

Or. en

Amendamentul 12
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât diversificarea mixului nostru 
energetic se bazează pe o gamă largă de 
tehnologii în domeniul energiei din surse 
regenerabile (energie hidroelectrică, 
geotermică, solară, maritimă, eoliană, 
pompe de căldură, biomasă, 
biocombustibil) care oferă diverse servicii 
sub formă de energie electrică, încălzire și 
răcire, precum și soluții de transport;

Or. en

Amendamentul 13
Vittorio Prodi
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât energia din surse 
regenerabile oferă o gamă largă de 
tehnologii care furnizează servicii 
energetice sub formă de energie electrică, 
încălzire, precum și soluții de transport și, 
astfel, pot avea un rol semnificativ în 
diversificarea mixului nostru energetic;

Or. en

Amendamentul 14
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât energia din surse 
regenerabile oferă o gamă largă de 
tehnologii care furnizează servicii 
energetice sub formă de energie electrică, 
încălzire, precum și soluții de transport și, 
astfel, pot avea un rol semnificativ în 
diversificarea mixului nostru energetic;

Or. en

Amendamentul 15
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât obiectivul obligatoriu 
constând în atingerea până în 2020 a unei 
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ponderi de minimum 20 % de energie din 
surse regenerabile constituie un obiectiv 
prioritar al Strategiei Europa 2020 pentru 
o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 16
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât potențialul european de 
aprovizionare cu energie din surse 
regenerabile nu a fost încă pe deplin 
exploatat;

Or. de

Amendamentul 17
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât lemnul și deșeurile de lemn 
continuă să aibă cea mai mare contribuție 
la ponderea de energie din surse 
regenerabile în cadrul consumului final 
brut de energie;

Or. en

Amendamentul 18
Vittorio Prodi
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât încălzirea și răcirea 
reprezintă aproximativ 45 % din 
consumul final de energie al UE și 
tehnologiile de încălzire și răcire pe bază 
de energie din surse regenerabile joacă 
un rol-cheie în decarbonizarea sectorului 
energetic;

Or. en

Amendamentul 19
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât tehnologiile de încălzire și 
răcire pe bază de energie din surse 
regenerabile joacă un rol-cheie în 
decarbonizarea sectorului energetic;

Or. en

Amendamentul 20
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât creșterea constantă a 
ponderii surselor regenerabile de energie
în cadrul mixului energetic european 
necesită o extindere a actualei 
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infrastructuri informatice și de rețele;

Or. de

Amendamentul 21
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât progresul tehnologic în 
materie de surse regenerabile de energie
presupune o promovare mai intensă a 
cercetării și dezvoltării;

Or. de

Amendamentul 22
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât politica energetică trebuie să 
asigure în permanență un echilibru între 
obiectivele de siguranță a aprovizionării, 
rentabilitate și protecție a mediului;

B. întrucât politica energetică trebuie să se 
concentreze în permanență pe îndeplinirea 
obiectivelor de promovare a energiei din 
surse regenerabile, a eficienței energetice 
și a siguranței aprovizionării, asigurând 
competitivitatea industrială și atingerea 
obiectivelor pe termen mediu și lung de 
combatere a schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 23
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât politica energetică trebuie să 
asigure în permanență un echilibru între 
obiectivele de siguranță a aprovizionării, 
rentabilitate și protecție a mediului;

B. întrucât politica energetică trebuie să 
asigure în permanență un echilibru între 
obiectivele de siguranță a aprovizionării, 
competitivitate și viabilitatea economică și
a mediului;

Or. pl

Amendamentul 24
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât politica energetică trebuie să 
asigure în permanență un echilibru între 
obiectivele de siguranță a aprovizionării,
rentabilitate și protecție a mediului;

B. întrucât politica energetică trebuie să 
asigure în permanență un echilibru între 
obiectivele de siguranță a aprovizionării, 
competitivitate și viabilitatea economică și
a mediului;

Or. en

Amendamentul 25
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât politica energetică trebuie să 
asigure în permanență un echilibru între
obiectivele de siguranță a aprovizionării, 
rentabilitate și protecție a mediului;

B. întrucât energia din surse regenerabile 
contribuie la obiectivele de siguranță a 
aprovizionării și de sustenabilitate
economică și a mediului ale politicii 
energetice a UE;



AM\920120RO.doc 13/271 PE500.604v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 26
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât politica energetică trebuie să 
asigure în permanență un echilibru între 
obiectivele de siguranță a aprovizionării, 
rentabilitate și protecție a mediului;

B. întrucât sursele regenerabile de energie 
îndeplinesc toate obiectivele politicii
energetice a UE, care trebuie să asigure în 
permanență un echilibru între obiectivele 
de siguranță a aprovizionării și viabilitatea 
economică și a mediului;

Or. en

Amendamentul 27
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât UE depinde în prezent de 
importuri de energie pentru a acoperi mai 
mult de jumătate din consumul său final 
de energie;

Or. en

Amendamentul 28
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât sursele regenerabile de 
energie contribuie la obiectivul UE de 
creștere economică și de creare de locuri 
de muncă și la oportunitățile privind 
energia produsă pe plan local și, în acest 
mod, contribuie la siguranța 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 29
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât Europa are un avantaj 
competitiv în domeniul surselor 
regenerabile de energie, fapt care va 
contribui semnificativ la creșterea 
economică și la crearea de locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 30
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât UE încă depinde de energia 
importată pentru a acoperi mai mult de 
jumătate din consumul său final de 
energie;

Or. en
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Amendamentul 31
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât politica energetică a Uniunii 
Europene, caracterizată de solidaritatea 
dintre statele membre în cadrul realizării 
pieței interne și ținând seama de 
necesitatea conservării și ameliorării 
mediului înconjurător, urmărește, printre 
altele, obiectivul de promovare a
dezvoltării unor surse de energie noi și 
regenerabile;

C. întrucât subvențiile pentru surse 
regenerabile de energie au un efect 
denaturant asupra pieței și sunt 
neeconomice;

Or. nl

Amendamentul 32
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât politica energetică a Uniunii 
Europene, caracterizată de solidaritatea 
dintre statele membre în cadrul realizării 
pieței interne și ținând seama de 
necesitatea conservării și ameliorării 
mediului înconjurător, urmărește, printre 
altele, obiectivul de promovare a
dezvoltării unor surse de energie noi și 
regenerabile;

C. întrucât politica energetică a Uniunii 
Europene, caracterizată de solidaritatea 
dintre statele membre în cadrul realizării 
pieței interne și ținând seama de 
necesitatea creării unei societăți durabile 
și a reducerii emisiilor noastre care 
cauzează schimbări climatice, urmărește, 
printre altele, promovarea dezvoltării unor 
surse de energie noi și regenerabile și 
utilizarea energiei într-un mod mai 
eficient;

Or. en
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Amendamentul 33
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât politica energetică a Uniunii 
Europene, caracterizată de solidaritatea 
dintre statele membre în cadrul realizării 
pieței interne și ținând seama de 
necesitatea conservării și ameliorării 
mediului înconjurător, urmărește, printre 
altele, obiectivul de promovare a
dezvoltării unor surse de energie noi și 
regenerabile;

C. întrucât politica energetică a Uniunii 
Europene, caracterizată de solidaritatea 
dintre statele membre în cadrul realizării 
pieței interne și ținând seama de 
necesitatea combaterii schimbărilor 
climatice, urmărește, printre altele, 
promovarea dezvoltării unor surse de 
energie noi și regenerabile;

Or. en

Amendamentul 34
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât politica energetică a Uniunii 
Europene, caracterizată de solidaritatea 
dintre statele membre în cadrul realizării 
pieței interne și ținând seama de 
necesitatea conservării și ameliorării 
mediului înconjurător, urmărește, printre 
altele, obiectivul de promovare a 
dezvoltării unor surse de energie noi și 
regenerabile;

C. întrucât politica energetică a Uniunii 
Europene, caracterizată de solidaritatea 
dintre statele membre în cadrul realizării 
pieței interne și ținând seama de 
necesitatea conservării și ameliorării 
mediului înconjurător, urmărește, printre 
altele, promovarea dezvoltării unor forme 
de energie noi și regenerabile;

Or. en

Amendamentul 35
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât politica energetică a Uniunii 
Europene, caracterizată de solidaritatea 
dintre statele membre în cadrul realizării 
pieței interne și ținând seama de 
necesitatea conservării și ameliorării 
mediului înconjurător, urmărește, printre 
altele, obiectivul de promovare a
dezvoltării unor surse de energie noi și
regenerabile;

C. întrucât politica energetică a Uniunii 
Europene, caracterizată de solidaritatea 
dintre statele membre în cadrul realizării 
pieței interne și ținând seama de 
necesitatea conservării și ameliorării 
mediului înconjurător, urmărește, printre 
altele, promovarea dezvoltării surselor 
regenerabile de energie existente și noi;

Or. en

Amendamentul 36
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât politica energetică a Uniunii, 
caracterizată de solidaritatea dintre statele 
membre în cadrul realizării pieței interne și 
ținând seama de necesitatea conservării și 
ameliorării mediului înconjurător, 
urmărește, printre altele, obiectivul de 
promovare a dezvoltării unor surse de 
energie noi și regenerabile;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 37
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât realizarea pieței interne până 
în 2014 ar trebui să faciliteze participanți 
pe piață noi și în într-un număr tot mai 
mare, inclusiv un număr tot mai mare de 
IMM-uri care produc energie din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 38
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, în conformitate cu tratatele 
europene, stabilirea mixului energetic ține 
de competența statelor membre;

D. întrucât, în conformitate cu tratatele 
europene, stabilirea mixului energetic ține 
de competența statelor membre și 
Perspectiva energetică 2050 a Comisiei 
concluzionează faptul că orice scenariu al 
sistemului energetic european impune o 
pondere substanțial mai mare a energiei 
din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 39
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, în conformitate cu tratatele 
europene, stabilirea mixului energetic ține 
de competența statelor membre;

D. întrucât, în conformitate cu tratatele 
europene, dreptul statelor membre de a 
stabili condițiile pentru exploatarea 
resurselor sale energetice, alegerea sa 
între diferite surse de energie și structura 
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generală a aprovizionării sale cu energie
țin de competența statelor membre;

Or. en

Amendamentul 40
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, în conformitate cu tratatele 
europene, stabilirea mixului energetic ține 
de competența statelor membre;

D. întrucât, în conformitate cu tratatele 
europene, stabilirea mixului energetic ține 
de competența statelor membre, o mai 
bună comunicare și cooperare fiind însă 
absolut necesare;

Or. de

Amendamentul 41
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în condițiile actuale, UE este pe 
calea cea bună pentru a-și îndeplini 
obiectivul de a obține, până în 2020, o 
pondere de 20% din energie din surse de 
energie regenerabile;

E. întrucât, în condițiile actuale, statele 
membre ale UE sunt pe calea cea bună 
pentru a-și îndeplini obiectivul de a obține, 
până în 2020, o pondere de minimum 20 %
din mixul energetic din surse regenerabile 
de energie; întrucât este necesară o 
deschidere la timp a procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva statelor membre care nu 
reușesc să instituie un cadru instituțional 
și financiar adecvat pentru a-și atinge 
obiectivele;
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Or. en

Amendamentul 42
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în condițiile actuale, UE este pe 
calea cea bună pentru a-și îndeplini 
obiectivul de a obține, până în 2020, o 
pondere de 20% din energie din surse de 
energie regenerabile;

E. întrucât, în condițiile actuale, UE este pe 
calea cea bună pentru a-și îndeplini 
obiectivul de a obține, până în 2020, o 
pondere de 20 % din mixul energetic din 
surse regenerabile de energie, întrucât 
sunt necesare eforturi permanente pentru 
a îndeplini acest obiectiv și a asigura o 
punere în aplicare rapidă, eficientă și 
rentabilă a tuturor politicilor energetice și 
climatice;

Or. en

Amendamentul 43
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în condițiile actuale, UE este pe 
calea cea bună pentru a-și îndeplini 
obiectivul de a obține, până în 2020, o 
pondere de 20% din energie din surse de 
energie regenerabile;

E. întrucât, în condițiile actuale, UE este pe 
calea cea bună pentru a-și îndeplini 
obiectivul de a obține, până în 2020, o 
pondere de 20 % din mixul energetic din 
surse regenerabile de energie; întrucât, 
sunt necesare, prin urmare, obiective 
obligatorii mai ambițioase privind energia 
din surse regenerabile pentru 2020, 2030 
și mai târziu în vederea obținerii până în 
2050, a unei economii bazate pe energie 
din surse regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 44
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în condițiile actuale, UE este 
pe calea cea bună pentru a-și îndeplini 
obiectivul de a obține, până în 2020, o 
pondere de 20% din energie din surse de 
energie regenerabile;

E. întrucât, potrivit estimărilor, UE este pe 
calea cea bună pentru a-și îndeplini 
obiectivul său de a obține, până în 2020, o 
pondere de 20 % din mixul energetic din 
surse regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 45
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în condițiile actuale, UE este 
pe calea cea bună pentru a-și îndeplini 
obiectivul de a obține, până în 2020, o 
pondere de 20% din energie din surse de 
energie regenerabile;

E. întrucât, în prezent, UE este pe calea cea 
bună pentru a-și îndeplini obiectivul de a 
obține, până în 2020, o pondere de 20 %
din mixul energetic din surse regenerabile 
de energie, chiar dacă traiectoriile sunt 
abrupte;

Or. en

Amendamentul 46
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât o dezvoltare puternică la 
nivel european în domeniul surselor
regenerabile de energie reprezintă o 
valoare adăugată ridicată, având, pe de o 
parte, un impact pozitiv asupra 
obiectivelor climatice și energetice și a 
securității energetice a UE și promovând, 
pe de altă parte, supremația tehnologică și 
competitivitatea UE, precum și ocuparea 
forței de muncă în cadrul Uniunii 
Europene;

Or. de

Amendamentul 47
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, în ultimii ani, producția de 
energie din surse regenerabile a 
înregistrat progrese tehnologice, iar 
Europa preia rolul de lider mondial în 
acest domeniu;

Or. de

Amendamentul 48
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât Europa este lider tehnologic 
în ceea ce privește tehnologiile în 
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domeniul energiei din surse regenerabile, 
însă presiunea din partea celorlalte 
regiuni crește rapid;

Or. en

Amendamentul 49
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât traiectoria pentru atingerea 
obiectivului de 20 % prevăzut în Directiva 
privind energia din surse regenerabile, 
devine tot mai abruptă în perspectiva 
anului 2020;

Or. en

Amendamentul 50
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât rolul privind energia din 
surse regenerabile pentru mobilitate 
electrică în cadrul unui sistem energetic 
inteligent, integrat și durabil nu este 
abordat încă în mod adecvat la nivel 
european;

Or. en

Amendamentul 51
Bernd Lange
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Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât cadrul legislativ actual 
privind dezvoltarea surselor regenerabile 
de energie expiră în 2020, iar creșterea 
necesară în sectorul surselor regenerabile 
de energie ar putea scădea odată cu 
expirarea obligațiilor naționale;

Or. de

Amendamentul 52
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât obiectivele obligatorii privind 
consumul final de energie din surse 
regenerabile au condus la o creștere 
economică mai durabilă și la promovarea 
supremației tehnologice a Uniunii 
Europene pe piața globală;

Or. de

Amendamentul 53
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât criza economică și financiară 
din Europa nu a fost încă soluționată, iar 

F. întrucât criza economică și financiară 
din Europa nu a fost încă soluționată, iar 
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finanțele publice se confruntă cu provocări 
majore;

finanțele publice se confruntă cu provocări 
majore; întrucât criza ar trebui utilizată ca 
oportunitate pentru a face investițiile 
necesare în tehnologii curate în vederea 
stimulării creșterii economice și a creării 
de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 54
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât criza economică și financiară 
din Europa nu a fost încă soluționată, iar 
finanțele publice se confruntă cu provocări 
majore;

F. întrucât criza economică și financiară 
din Europa nu a fost încă soluționată, iar 
finanțele publice și încrederea 
investitorilor se confruntă cu provocări 
majore;

Or. en

Amendamentul 55
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât consumul de energie trebuie 
redus și eficiența producerii, a 
transportului și a utilizării energiei 
trebuie sporită;

Or. en
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Amendamentul 56
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât actuala producție de energie 
din surse regenerabile se află în mare 
parte în contradicție cu condițiile 
geografice specifice și avantajele în 
materie de costuri și, astfel, o tranziție 
energetică europeană devine nejustificat 
de scumpă;

Or. de

Amendamentul 57
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât investitorii au nevoie de 
certitudine și continuitate pentru investițiile 
lor viitoare și după anul 2020,

G. întrucât investitorii și instituțiile 
financiare au nevoie de certitudine și 
continuitate, atât pentru investițiile lor în 
proiectele existente deja, cât și în cele de
după anul 2020 pentru a promova 
inovarea în domeniul energetic și 
dezvoltarea de diverse tehnologii în 
domeniul surselor regenerabile de 
energie, pentru a facilita transformarea 
rentabilă pe termen lung a sectorului 
energetic și pentru a genera locuri de 
muncă noi și potențialul de creștere 
economică;

Or. en
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Amendamentul 58
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât investitorii au nevoie de 
certitudine și continuitate pentru investițiile 
lor viitoare și după anul 2020;

G. întrucât investitorii au nevoie de 
certitudine și continuitate pentru investițiile 
lor viitoare și după anul 2020; întrucât 
mijlocul cel mai rentabil și mai neutru din 
punct de vedere energetic de a respecta 
această cerință este de a stabili un singur 
obiectiv principal pentru 2020, și anume, 
limitarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră;

Or. fi

Amendamentul 59
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât investitorii au nevoie de 
certitudine și continuitate pentru investițiile 
lor viitoare și după anul 2020,

G. întrucât o creștere a surselor 
regenerabile de energie depinde în mare 
măsură de investiții private, iar investitorii 
au nevoie de certitudine și continuitate 
pentru investițiile lor viitoare și după anul 
2020,

Or. de

Amendamentul 60
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât investitorii au nevoie de
certitudine și continuitate pentru investițiile 
lor viitoare și după anul 2020;

G. întrucât investitorii nu beneficiază de 
certitudine și continuitate pentru investițiile 
lor viitoare decât dacă UE aprobă un nou 
cadru privind politica energetică și 
climatică de după anul 2020; confirmă 
faptul că rata creșterii anuale a surselor 
regenerabile de energie ar fi semnificativ 
mai mică după 2020 fără existența unor 
noi inițiative în ceea ce privește politica 
energetică sau climatică;

Or. en

Amendamentul 61
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât există subvenții cu o valoare 
de 400 de miliarde de USD care sprijină 
consumul inutil de combustibili fosili, fapt 
ce împiedică dezvoltarea energiilor din 
surse regenerabile; întrucât Summiturile 
de la Pittsburgh și Los Cabos ale grupului 
G-20 au aprobat obiectivul de eliminare a 
subvențiilor ineficiente pentru 
combustibili fosili pe termen mediu; 
întrucât nu există propuneri concrete 
referitoare la punerea în aplicare a 
acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 62
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât instrumentele juridice 
existente privind gestionarea pădurilor 
stabilește un cadru suficient pentru a 
furniza dovada de sustenabilitate a 
biomasei din păduri produsă în cadrul 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 63
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât liberalizarea și concurența 
au avut un rol decisiv în scăderea 
prețurilor la energie pentru toți 
consumatorii din UE; 

Or. en

Amendamentul 64
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât crearea de condiții-cadru 
politice și clare pe termen lung în 
domeniul surselor regenerabile de energie 
este esențială pentru o aprovizionare cu 
energie sigură, avantajoasă și stabilă, 
precum și pentru competitivitatea și 
capacitatea de inovare a Uniunii 
Europene,
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Or. de

Amendamentul 65
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât Parlamentul European și 
Consiliul European și-au declarat ambiția 
de a realiza o reducere cu 80-95 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050;

Or. en

Amendamentul 66
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât Comisia Europeană a 
calculat că un nivel optim al tranzacțiilor 
cu energie din surse regenerabile ar putea 
permite economisirea a până la 8 miliarde 
de euro pe an;

Or. en

Amendamentul 67
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât nu există niciun obiectiv 
principal pentru 2030 privind sursele 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 68
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât pe piețele de energie 
europene liberalizate, creșterea energiei 
din surse regenerabile depinde de 
investițiile private, care se sprijină, la 
rândul lor, pe stabilitatea politicii privind 
energia din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 69
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Considerentul Gc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gc. întrucât în Perspectiva energetică se 
recunoaște faptul că „gazele naturale vor 
avea o importanță crucială pentru 
transformarea sistemului energetic;” 
asigurând atât sarcina variabilă, cât și 
sarcina de bază pentru a sprijini sursele 
regenerabile de energie;

Or. en
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Amendamentul 70
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de acord cu Comisia că, în viitor, 
energiile regenerabile vor avea, în 
Europa, o pondere tot mai mare în cadrul 
aprovizionării cu energie, atât în 
domeniul electricității, cât și în domeniul 
încălzirii și al răcirii, precum și în 
sectorul transporturilor, iar dependența 
energetică a Europei de sursele de energie 
convenționale va scădea;

1. consideră că politica energetică 
europeană trebuie să se axeze din nou pe 
dezvoltarea, desfășurarea și distribuția de 
energie din surse regenerabile; invită 
statele membre ale UE și comisiile să 
mărească ambițiile UE și să ridice la 30 % 
obiectivul privind energia din surse 
regenerabile până în 2020, cu un obiectiv 
suplimentar obligatoriu de 45 %, pentru 
2030, și obiective indicative suplimentare 
pentru 2040 și 2050; invită Comisia 
Europeană să prezinte de urgență 
propuneri legislative de revizuire în acest 
sens a pachetului climă și energie, astfel 
încât să se garanteze securitatea pe 
termen lung a investitorilor și a 
inovatorilor; subliniază faptul că 
investițiile în energie din surse 
regenerabile și tranziția spre o societate 
durabilă reprezintă cheia pentru crearea 
de locuri de muncă, competitivitate 
industrială și creștere economică;

Or. en

Amendamentul 71
Roger Helmer
în numele Grupului EFD

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de acord cu Comisia că, în viitor, 
energiile regenerabile vor avea, în Europa, 

1. remarcă planurile de creștere a 
ponderii surselor regenerabile de energie
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o pondere tot mai mare în cadrul 
aprovizionării cu energie, atât în domeniul
electricității, cât și în domeniul încălzirii și 
al răcirii, precum și în sectorul 
transporturilor, iar dependența energetică 
a Europei de sursele de energie 
convenționale va scădea;

în Europa în cadrul aprovizionării cu 
energie, atât în domeniul electricității, cât 
și în domeniul încălzirii și al răcirii, 
precum și în sectorul transporturilor, dar se 
teme că acestea nu vor reduce 
semnificativ dependența Europei de sursele 
de energie convenționale; remarcă, de 
asemenea, că sursele regenerabile 
intermitente necesită o rezervă 
convențională; este îngrijorat cu privire la 
faptul că mai multe studii europene 
recente realizate de academicieni și 
economiști în domeniul mediului 
concluzionează că ineficiențele inerente 
în gestionarea cu întrerupere a unei 
rezerve de combustibili fosili pentru a 
suplimenta puterea vântului afectează în 
mare parte economiile de emisii pe care ar 
trebui să le atingă sursele regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 72
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de acord cu Comisia că, în viitor, 
energiile regenerabile vor avea, în Europa, 
o pondere tot mai mare în cadrul 
aprovizionării cu energie, atât în domeniul 
electricității, cât și în domeniul încălzirii și 
al răcirii, precum și în sectorul 
transporturilor, iar dependența energetică 
a Europei de sursele de energie 
convenționale va scădea;

1. este de acord cu Comisia că, pe viitor, 
sursele regenerabile de energie vor avea, 
în Europa, o pondere tot mai mare în cadrul 
aprovizionării cu energie, atât în domeniul 
electricității, cât și în domeniul încălzirii și 
al răcirii; în acest context, consideră că o 
generare suficient de flexibilă va continua 
să fie necesară pentru a sprijini cantitățile 
tot mai mari de surse regenerabile 
variabile din mixul energetic;

Or. en
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Amendamentul 73
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de acord cu Comisia că, în viitor, 
energiile regenerabile vor avea, în Europa, 
o pondere tot mai mare în cadrul 
aprovizionării cu energie, atât în domeniul 
electricității, cât și în domeniul încălzirii și 
al răcirii, precum și în sectorul 
transporturilor, iar dependența energetică a 
Europei de sursele de energie 
convenționale va scădea;

1. este de acord cu Comisia că pe viitor, 
sursele regenerabile de energie, împreună 
cu eficiența energetică și o infrastructură 
flexibilă și inteligentă constituie opțiunile 
„fără regrete” și că sursele regenerabile 
de energie vor avea, în Europa, o pondere
tot mai mare în cadrul aprovizionării cu 
energie, atât în domeniul electricității, cât 
și în domeniul încălzirii și al răcirii, 
precum și în sectorul transporturilor, și că
dependența energetică a Europei de sursele 
de energie convenționale va scădea;

Or. en

Amendamentul 74
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de acord cu Comisia că, în viitor, 
energiile regenerabile vor avea, în Europa, 
o pondere tot mai mare în cadrul 
aprovizionării cu energie, atât în domeniul 
electricității, cât și în domeniul încălzirii și 
al răcirii, precum și în sectorul 
transporturilor, iar dependența energetică a 
Europei de sursele de energie 
convenționale va scădea;

1. este de acord cu Comisia că, pe viitor, 
sursele regenerabile de energie vor avea, 
în Europa, o pondere tot mai mare în cadrul 
aprovizionării cu energie, atât în domeniul 
electricității, cât și în domeniul încălzirii și 
al răcirii, precum și în sectorul 
transporturilor, și că dependența energetică 
a Europei de sursele de energie 
convenționale va scădea; preconizează, 
până în 2050, o economie europeană 
durabilă și cu un nivel ridicat de eficiență, 
bazată în proporție de aproximativ 100 % 
pe surse regenerabile de energie, ca 
mijloc optim de atingere a obiectivelor 



AM\920120RO.doc 35/271 PE500.604v01-00

RO

politicii UE;

Or. en

Amendamentul 75
Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de acord cu Comisia că, în viitor, 
energiile regenerabile vor avea, în Europa, 
o pondere tot mai mare în cadrul 
aprovizionării cu energie, atât în domeniul 
electricității, cât și în domeniul încălzirii și 
al răcirii, precum și în sectorul 
transporturilor, iar dependența energetică a 
Europei de sursele de energie 
convenționale va scădea;

1. este de acord cu Comisia că, pe viitor, 
noi forme de generare a energiei, inclusiv
sursele regenerabile de energie, vor avea, 
în Europa, o pondere tot mai mare în cadrul 
aprovizionării cu energie, atât în domeniul 
electricității, cât și în domeniul încălzirii și 
al răcirii, precum și în sectorul 
transporturilor, și că dependența energetică 
a Europei de sursele de energie 
convenționale va scădea;

Or. en

Amendamentul 76
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de acord cu Comisia că, în viitor, 
energiile regenerabile vor avea, în Europa, 
o pondere tot mai mare în cadrul 
aprovizionării cu energie, atât în domeniul 
electricității, cât și în domeniul încălzirii și 
al răcirii, precum și în sectorul 
transporturilor, iar dependența energetică a 
Europei de sursele de energie 
convenționale va scădea;

1. este de acord cu Comisia că, pe viitor, 
sursele regenerabile de energie vor avea, 
în Europa, o pondere tot mai mare în cadrul 
aprovizionării cu energie, în domeniul 
electricității, în domeniul încălzirii și al
răcirii, precum și în sectorul 
transporturilor, dar și dependența 
energetică a Europei de sursele de energie 
convenționale va scădea;
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Or. de

Amendamentul 77
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. constată faptul că politica UE privind 
sursele regenerabile de energie nu ar 
trebui să se concentreze doar pe producția 
de energie electrică, ci să ia în 
considerare și alte sectoare precum 
încălzirea și răcirea, dat fiind faptul că 
cererea de căldură reprezintă aproape 
jumătate din cererea totală de energie din 
UE;

Or. en

Amendamentul 78
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. regretă faptul că încălzirea și răcirea 
pe bază de energie din surse regenerabile 
nu beneficiază de scheme de ajutor pentru 
sursele regenerabile de energie (precum 
tarife fixe și certificate verzi) pe lângă 
politicile specifice privind încălzirea de la 
nivel național, regional și local;

Or. en

Amendamentul 79
Bernd Lange



AM\920120RO.doc 37/271 PE500.604v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută faptul că, în anul 2050, sursele 
regenerabile de energie vor reprezenta 
principala sursă de aprovizionare cu 
energie a Uniunii Europene, fiind o 
opțiune „fără regrete”; consideră că 
trebuie stabilite etape de referință 
concrete până în 2050, pentru a prezenta 
o perspectivă de viitor credibilă în ceea ce 
privește sursele regenerabile de energie 
din UE;

Or. de

Amendamentul 80
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. constată faptul că sursele regenerabile 
de energie nu doar contribuie la 
abordarea schimbărilor climatice, ci și 
oferă beneficii de mediu suplimentare 
comparativ cu centralele convenționale cu 
combustibili fosili sau nucleari, precum 
lipsa emisiilor de NOx sau SOx, a 
poluanților atmosferici precum dioxidul 
de sulf sau particulele care au efecte 
cancerigene și afectează în mod grav 
sănătatea umană, lipsa problemelor 
asociate cu depozitarea pe termen lung a 
deșeurilor sau dezafectarea instalației, 
utilizarea limitată sau neutilizarea apei pe 
durata funcționării și extracții zero de 
combustibil;

Or. en
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Amendamentul 81
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. recunoaște că obiectivul de 
decarbonizare Europa 2050 pentru 
sectorul energetic va fi îndeplinit doar 
dacă se evită dependența de combustibili 
fosili și dacă o politică stabilă, ambițioasă 
și pe termen lung în domeniul energiei 
din surse regenerabile de energie va 
contribui la evitarea acesteia;

Or. en

Amendamentul 82
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. confirmă constatările Agenției 
Internaționale a Energiei potrivit cărora, 
atât timp cât politicile energetice specifice 
în domeniul surselor regenerabile de 
energie vor avea un cost suplimentar pe 
termen scurt, costurile pe termen lung ale 
unor astfel de politici vor fi mai mici decât 
atunci când au la bază doar prețurile la 
carbon, deoarece permit o extindere în 
timp util a unui portofoliu suficient de 
cuprinzător de tehnologii în domeniul 
surselor regenerabile de energie pentru a 
asigura că sectorul energetic este complet 
decarbonizat până în 2050, la costul 
minim; 

Or. en
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Amendamentul 83
Marisa Matias, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. aprobă Comisia cu privire la faptul că 
o dezvoltare puternică a surselor 
regenerabile de energie până în 2030 ar 
putea genera peste 3 miliarde de locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 84
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de 
aprovizionare cu energie prin majorarea 
ponderii energiei din surse regenerabile
trebuie să se facă într-o manieră eficientă 
din punctul de vedere al costurilor și,
totodată, fără a afecta siguranța 
aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură nu ar trebui să depindă 
de condițiile meteorologice;

Or. nl

Amendamentul 85
Roger Helmer
în numele Grupului EFD
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de 
aprovizionare cu energie prin majorarea 
ponderii energiei din surse regenerabile
trebuie să se facă într-o manieră eficientă 
din punctul de vedere al costurilor și, 
totodată, fără a afecta siguranța 
aprovizionării;

2. subliniază că încrederea în energia din 
surse regenerabile mărește costurile și 
subminează competitivitatea industriei 
europene și că forțează consumatorii 
europeni spre lipsa combustibililor;
subliniază importanța reducerii 
dependenței de surse regenerabile de 
energie și a adoptării în schimb a unei 
politici energetice raționale și durabile 
bazate pe gaze naturale, cărbune și 
energie nucleară;

Or. en

Amendamentul 86
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii energiei 
din surse regenerabile trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii surselor 
regenerabile de energie trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării; subliniază 
importanța autoaprovizionării cu energie 
și rolul semnificativ al surselor energetice 
europene regenerabile, inclusiv al 
surselor cu ritm lent de regenerare, 
pentru regiunile UE; remarcă faptul că 
scopul trebuie să fie, în primul și în 
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primul rând, acela de a înlocui 
combustibilii fosili și energia importată, 
cu energie europeană din surse 
regenerabile și energie cu ritm lent de 
regenerare produsă pe plan local;

Or. fi

Amendamentul 87
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de 
aprovizionare cu energie prin majorarea 
ponderii energiei din surse regenerabile
trebuie să se facă într-o manieră eficientă 
din punctul de vedere al costurilor și, 
totodată, fără a afecta siguranța 
aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; scoate 
în evidență faptul că jumătate dintre
centralele din UE vor trebui înlocuite în 
următorii zece ani și, prin urmare, 
sistemul de aprovizionare cu energie 
trebuie restructurat într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor 
și, totodată, fără a afecta siguranța 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 88
Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene, în 
timp ce sursele regenerabile de energie și 
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restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii energiei 
din surse regenerabile să se facă într-o 
manieră eficientă din punctul de vedere al 
costurilor și, totodată, fără a afecta 
siguranța aprovizionării;

industria asociată cu tehnologii curate 
reprezintă, de asemenea, unele dintre 
motoarele de creștere a economiei UE ca 
urmare a avantajului competitiv deținut 
de întreprinderile ecologice înființate în 
UE; prin urmare, scoate în evidență faptul 
că restructurarea sistemului de 
aprovizionare cu energie prin majorarea 
ponderii surselor regenerabile de energie
trebuie să se facă într-o manieră eficientă 
din punct de vedere al costurilor și, 
totodată, fără a afecta siguranța 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 89
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii energiei 
din surse regenerabile trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii surselor 
regenerabile de energie trebuie să se facă 
astfel încât să garanteze siguranța 
aprovizionării cu energie într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor; 
în această privință, confirmă costurile tot 
mai mici și creșterea competitivității 
tehnologiilor în domeniul surselor 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 90
Alejo Vidal-Quadras
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii energiei 
din surse regenerabile trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii surselor 
regenerabile de energie în domeniul 
electricității, al încălzirii și al 
transportului, trebuie să se facă într-o 
manieră eficientă din punct de vedere al 
costurilor, că ia în considerare costurile 
totale ale surselor regenerabile de 
energie, inclusiv costurile sistemului și că 
nu afectează siguranța aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 91
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii energiei 
din surse regenerabile trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin
urmare, scoate în evidență faptul că 
sistemul de aprovizionare cu energie 
trebuie conceput într-un mod mai flexibil, 
pentru ca majorarea ponderii surselor
regenerabile de energie să se facă într-o 
manieră eficientă din punct de vedere al 
costurilor și, totodată, fără a afecta 
siguranța aprovizionării;
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Or. de

Amendamentul 92
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii energiei 
din surse regenerabile trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii surselor 
regenerabile de energie trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării; sugerează 
că Comisia permite efectele crizei 
economice și ratingurile de credit mai 
mici ale țărilor, astfel cum se reflectă în 
măsurile de austeritate – și gradul de risc 
implicat – în investiția în energie din 
surse regenerabile;

Or. sl

Amendamentul 93
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 

2. subliniază că o aprovizionare durabilă
cu energie care să fie sigură, la un preț
accesibil și ecologică este indispensabilă 
pentru competitivitatea economiei
europene; prin urmare, scoate în evidență 
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restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii energiei 
din surse regenerabile trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

faptul că restructurarea sistemului de 
aprovizionare cu energie prin majorarea 
ponderii surselor regenerabile de energie
trebuie să se facă într-o manieră eficientă 
din punct de vedere al costurilor și, 
totodată, să sporească siguranța 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 94
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii energiei 
din surse regenerabile trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii surselor
regenerabile de energie în sectorul 
electricității, al încălzirii și al răcirii, 
precum și în sectorul transporturilor 
trebuie să se facă într-o manieră eficientă 
din punct de vedere al costurilor și, 
totodată, fără a afecta siguranța 
aprovizionării;

Or. de

Amendamentul 95
Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii energiei 
din surse regenerabile trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii 
formelor dovedite, acceptate public și 
sustenabile din punct de vedere financiar 
de generare a energiei trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 96
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii energiei 
din surse regenerabile trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie la un preț accesibil și 
sustenabilă este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii surselor 
regenerabile de energie trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 97
Gaston Franco
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii surselor 
regenerabile de energie trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii surselor 
regenerabile de energie în domeniul 
electricității, al încălzirii și al 
transportului trebuie să se facă într-o 
manieră eficientă din punct de vedere al 
costurilor și, totodată, fără a afecta 
siguranța aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 98
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii energiei 
din surse regenerabile trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii surselor
regenerabile de energie în toate sectoarele 
relevante trebuie să se facă într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor 
și, totodată, fără a afecta siguranța 
aprovizionării;

Or. de
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Amendamentul 99
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare
cu energie prin majorarea ponderii energiei 
din surse regenerabile trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie la un preț accesibil și din surse
regenerabile este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii surselor 
regenerabile de energie trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor protejând totodată, 
siguranța aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 100
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie prin majorarea ponderii 
energiei din surse regenerabile trebuie să 
se facă într-o manieră eficientă din punctul
de vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

2. subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea industriei europene; prin 
urmare, scoate în evidență faptul că 
restructurarea sistemului de aprovizionare 
cu energie în vederea adaptării unei 
ponderi substanțial mai mari a surselor 
regenerabile de energie trebuie să se facă 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor și, totodată, fără a 
afecta siguranța aprovizionării;

Or. en
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Amendamentul 101
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. critică măsurile retroactive privind 
mecanismele de sprijinire a surselor 
regenerabile de energie care au fost 
recent adoptate în mai multe țări; 
subliniază că, prin periclitarea economiei 
instalațiilor existente pe bază de surse 
regenerabile de energie, aceste măsuri 
cresc costul capitalului pentru investitorii 
noi, nu doar în țările unde intervin, ci și 
pe întreg teritoriul Europei; remarcă 
faptul că transformarea sectorului 
energetic va necesita investiții mai 
intensive în capital în anii următori și că 
deteriorarea climatului de încredere în 
surse regenerabile de energie va face, prin 
urmare, atingerea obiectivelor pentru 
2020 mai costisitoare; invită Comisia să 
reacționeze în mod ferm la aceste decizii 
și să utilizeze toate mijloacele juridice 
pentru a revizui aceste decizii;

Or. en

Amendamentul 102
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. stipulează că nu ar trebui realizate 
schimbări retroactive asupra schemelor 
de sprijin pentru energia din surse 
regenerabile în interesul securității 
investițiilor și al securității juridice; 
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sugerează că – în cazul în care aceste 
măsuri devin indispensabile din motive 
bine justificate – ar trebui urmat modelul 
portughez de elaborare în comun a celor 
mai bune soluții între guvern și industrie, 
care să conducă la un acord echitabil și 
acceptabil;

Or. en

Amendamentul 103
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că, în cadrul sectorului 
resurselor regenerabile de energie, 
contribuția actuală și cea preconizată a 
biomasei și a altor resurse energetice 
controlabile ar trebui să fie mai vizibilă 
pentru părțile interesate în vederea 
promovării unui proces decizional 
echitabil și echilibrat;

Or. en

Amendamentul 104
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că modernizarea și 
dezvoltarea infrastructurii energetice care 
să permită integrarea producție 
descentralizate de energie din surse 
regenerabile este urgentă și esențială;

Or. ro



AM\920120RO.doc 51/271 PE500.604v01-00

RO

Amendamentul 105
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată că unele surse regenerabile 
de energie, cum ar fi energia geotermică, 
pot furniza energie electrică și termică la 
nivel local și fără întrerupere; consideră 
că aceste surse locale de energie sporesc 
independența energetică, inclusiv pentru 
comunitățile izolate;

Or. en

Amendamentul 106
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată că în sectorul surselor 
regenerabile de energie au fost create 
aproximativ jumătate de milion de locuri 
de muncă și că o intensificare a 
dezvoltării surselor regenerabile de 
energie ar putea genera trei milioane de 
locuri de muncă până în 2030;

Or. de

Amendamentul 107
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază că utilizarea surselor 
regenerabile de energie stimulează 
diversificarea surselor de aprovizionare 
cu energie, servește competitivității și 
siguranței aprovizionării în Europa și 
contribuie la crearea de noi ramuri 
industriale și posibilități de transport;

Or. de

Amendamentul 108
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază că acțiunile de căutare de 
surse regenerabile de energie ar trebui să 
evite crearea unei concurențe în ceea ce 
privește utilizarea de resurse naturale și 
compromiterea dezvoltării economice și 
durabile a altor sectoare industriale;

Or. en

Amendamentul 109
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. constată că în cadrul dezvoltării 
surselor regenerabile de energie în statele 
membre ale UE este de așteptat o 
amplificare a utilizării biomasei 
energetice, fapt care impune elaborarea 
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unor criterii de durabilitate pentru 
biomasa solidă și gazoasă, luând în 
considerare, printre altele, protecția 
apelor, utilizarea indirectă a terenurilor și 
biodiversitatea;

Or. de

Amendamentul 110
Roger Helmer
în numele Grupului EFD

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că promovarea energiei 
regenerabile în statele membre se face 
momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
condițiile naturale determină diferențe în 
ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
din statele membre;

3. reafirmă dreptul statelor membre de a 
acționa în mod independent în termeni de 
politică energetică;

Or. en

Amendamentul 111
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că promovarea energiei 
regenerabile în statele membre se face 
momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
condițiile naturale determină diferențe în 
ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
din statele membre;

3. constată că potențialul de dezvoltare a 
energiei depinde de factori naturali; cu 
toate acestea, consideră că majoritatea 
zonelor pot contribui la desfășurarea de 
energie din surse regenerabile, având în 
vedere avantajele competitive ale fiecărei 
regiuni;

Or. en
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Amendamentul 112
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că promovarea energiei 
regenerabile în statele membre se face 
momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
condițiile naturale determină diferențe în 
ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
din statele membre;

3. constată că, pentru atingerea 
obiectivelor naționale pentru 2020 
stabilite în Directiva UE privind energia 
din surse regenerabile, promovarea 
surselor regenerabile de energie în statele 
membre se face momentan în mod 
independent și în contexte administrative 
naționale foarte diferite, agravând astfel 
dezvoltarea diferențiată a surselor 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 113
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că promovarea energiei 
regenerabile în statele membre se face 
momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
condițiile naturale determină diferențe în 
ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
din statele membre;

3. constată că statele membre acționează 
momentan în mod independent în 
conformitate cu condițiile lor naționale 
specifice pentru a atinge obiectivul 
principal pentru 2020 și în contexte 
administrative foarte diferite între țări, iar 
condițiile naturale determină diferențe în 
ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
din statele membre;

Or. en
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Amendamentul 114
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că promovarea energiei 
regenerabile în statele membre se face 
momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
condițiile naturale determină diferențe în 
ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
din statele membre;

3. constată că promovarea surselor 
regenerabile de energie în statele membre 
se face momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
condițiile naturale determină diferențe în 
ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
din statele membre care dictează 
potențialul lor în ceea ce privește energia 
din surse regenerabile și că aceste 
divergențe solicită sprijinul din partea 
diferitelor mecanisme;

Or. pl

Amendamentul 115
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că promovarea energiei 
regenerabile în statele membre se face 
momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
condițiile naturale determină diferențe în 
ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
din statele membre;

3. constată că promovarea surselor 
regenerabile de energie în statele membre 
se face momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
condițiile determină diferențe în ceea ce 
privește potențialul tehnic și non-tehnic de 
dezvoltare din statele membre; subliniază 
că potențialele individuale din statele 
membre și maturitatea diferită a 
tehnologiilor trebuie să se reflecte în 
permanență în schemele de sprijin 
personalizate și după anul 2020;

Or. en
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Amendamentul 116
Vicky Ford, Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că promovarea energiei 
regenerabile în statele membre se face 
momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
condițiile naturale determină diferențe în 
ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
din statele membre;

3. constată că statele membre acționează
momentan în mod independent în 
sprijinirea surselor regenerabile de 
energie și în contexte administrative foarte 
diferite, iar condițiile naturale determină 
diferențe în ceea ce privește potențialul de 
dezvoltare din statele membre; consideră 
că diversele sisteme de sprijin ale acestora 
trebuie să poată să aducă schimbări pe 
piețele respective și să fie adaptate 
corespunzător în vederea controlării 
costurilor lor și să transmită 
consumatorilor final câștigurile de 
eficiență a costurilor;

Or. en

Amendamentul 117
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că promovarea energiei 
regenerabile în statele membre se face 
momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
condițiile naturale determină diferențe în 
ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
din statele membre;

3. constată că promovarea surselor 
regenerabile de energie în statele membre 
se face momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
condițiile naturale determină diferențe în 
ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
din statele membre; în același timp, invită 
Comisia să realizeze o analiză a 
implicațiilor prețurilor plătite de 
consumatorii finali și a competitivității 
economice a fiecărui stat membru în 
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cazul în care sunt luate măsuri 
suplimentare de dezvoltare a surselor 
regenerabile de energie;

Or. pl

Amendamentul 118
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că promovarea energiei 
regenerabile în statele membre se face 
momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
condițiile naturale determină diferențe în 
ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
din statele membre;

3. constată că promovarea surselor 
regenerabile de energie în statele membre 
se face momentan în mod independent și în 
contexte administrative foarte diferite, iar 
circumstanțele naționale determină 
diferențe în ceea ce privește potențialul de 
dezvoltare din statele membre;

Or. en

Amendamentul 119
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că apariția de tehnologii în 
domeniul surselor regenerabile de energie 
și natura sa, distribuită și descentralizată, 
au declanșat crearea de numeroase 
cooperative deținute de cetățeni de 
producere și distribuție a energiei și 
scheme europene;

Or. en
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Amendamentul 120
Roger Helmer
în numele Grupului EFD

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiilor regenerabile este 
variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate 
pentru promovarea energiilor 
regenerabile este puternic fluctuantă;

4. constată că dezvoltarea excesivă a 
energiei eoliene se confruntă cu o 
rezistență publică considerabilă, dat fiind 
faptul că deteriorează peisajul, distruge 
împrejurimile, locuințele și comunitățile, 
are un impact negativ asupra valorilor 
funciare, cauzează probleme de sănătate 
rezidenților locali și deteriorează fauna, 
inclusiv păsările și liliecii;

Or. en

Amendamentul 121
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiilor regenerabile este 
variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea energiilor regenerabile este 
puternic fluctuantă;

4. în ceea ce privește obiectivele Uniunii 
privind climatul și energia, constată că 
acceptarea pe plan social și politic a 
energiei din surse regenerabile este 
variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea surselor regenerabile de 
energie este puternic fluctuantă, subliniază 
că accesul la capitalul pentru investiții 
constituie un factor esențial în 
desfășurarea viitoare a energiei din surse 
regenerabile și îndeamnă UE, statele 
membre, guvernele regionale și locale să 
asigure că mecanismele de transport 
public sunt menținute, atunci când este 
necesar, și contribuie la stimularea 
investițiilor private;
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Or. en

Amendamentul 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiilor regenerabile este 
variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea energiilor regenerabile este 
puternic fluctuantă;

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiei din surse regenerabile 
este variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea surselor regenerabile de 
energie este puternic fluctuantă; prin 
urmare, aprobă Comisia că stimularea 
consumatorilor în producerea propriei 
energii va conduce la un simț al 
proprietății mai puternic și la un control 
al utilizării energiei lor și la o creștere a 
gradului de acceptare a proiectelor 
referitoare la energia din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 123
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiilor regenerabile este 
variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea energiilor regenerabile este 
puternic fluctuantă;

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a rețelelor și a facilităților de 
generare a energiei este variabilă;
subliniază că disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea surselor regenerabile de 
energie este puternic fluctuantă, în special 
ca urmare a crizei financiare, conducând 
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la spreaduri mari de capital pentru 
investitori; invită Comisia să propună 
soluții pentru statele membre în care 
investitorii se confruntă cu rate ridicate 
ale dobânzii, în special pentru statele 
membre ale Europei de Sud; invită 
Comisia să analizeze în întregime, 
împreună cu Banca Europeană de 
Investiții și instituțiile publice naționale, 
posibilitățile de a aloca fonduri și 
instrumente financiare inovatoare în 
cadrul bugetului UE actual și viitor, în 
vederea finanțării proiectelor referitoare 
la energia din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 124
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiilor regenerabile este 
variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea energiilor regenerabile este 
puternic fluctuantă;

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiei din surse regenerabile
este variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea surselor regenerabile de 
energie este puternic fluctuantă; constată 
că acceptarea pe plan public și politic a 
energiei din surse regenerabile poate fi 
garantată doar prin asigurarea unei 
transparențe totale în ceea ce privește 
costurile și consecințele acestora pentru 
consumatori;

Or. fr

Amendamentul 125
Marita Ulvskog
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiilor regenerabile este 
variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea energiilor regenerabile este 
puternic fluctuantă;

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a surselor de energie este 
întotdeauna variabilă și că consultările cu 
părțile interesate locale sunt necesare ori 
de câte ori sunt desfășurate noi surse de 
energie; remarcă faptul că disponibilitatea 
resurselor financiare publice și private 
utilizate pentru promovarea surselor 
regenerabile de energie este puternic 
fluctuantă din cauza obiectivelor neclare 
ale politicii;

Or. en

Amendamentul 126
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiilor regenerabile este 
variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea energiilor regenerabile este 
puternic fluctuantă;

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiei din surse regenerabile 
este variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea surselor regenerabile de 
energie este puternic fluctuantă; consideră 
că piețele de carbon au un rol de urmat în 
furnizarea de stimulente investitorilor 
care investesc în surse regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 127
Adam Gierek
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiilor regenerabile este 
variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea energiilor regenerabile este 
puternic fluctuantă;

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiei din surse regenerabile
este variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea surselor regenerabile de 
energie este puternic fluctuantă; consideră 
esențială crearea unor hărți care să indice 
distribuția de energie din surse 
regenerabile în cadrul statelor membre și 
pe întreg teritoriul UE în vederea 
facilitării alocării corespunzătoare a 
acestei finanțări;

Or. pl

Amendamentul 128
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a energiilor regenerabile este 
variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea energiilor regenerabile este 
puternic fluctuantă;

4. constată că acceptarea pe plan social și 
politic a tuturor surselor de energie este 
variabilă, iar disponibilitatea resurselor 
financiare publice și private utilizate pentru 
promovarea surselor regenerabile de 
energie este puternic fluctuantă;

Or. en

Amendamentul 129
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

4a. subliniază că apariția de tehnologii în 
domeniul surselor regenerabile de energie 
și natura sa descentralizată au dat naștere 
creării de numeroase cooperative de 
distribuție și producție deținute de cetățeni 
și scheme europene, așa cum s-a 
întâmplat, de exemplu, în Germania, 
Belgia și Danemarca;

Or. en

Amendamentul 130
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că apariția de tehnologii în 
domeniul surselor regenerabile de energie 
și natura sa descentralizată au dat naștere 
creării de numeroase cooperative de 
distribuție și producție de către cetățeni și 
scheme europene, așa cum s-a întâmplat, 
de exemplu, în Germania și Danemarca;

Or. en

Amendamentul 131
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că acceptarea de către 
opinia publică este o condiție importantă 
pentru continuarea dezvoltării surselor 
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regenerabile de energie, impunându-se, 
prin urmare, o implicare puternică și 
timpurie a cetățenilor UE în construcția 
de rețele și instalații;

Or. de

Amendamentul 132
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit 
căreia trebuie să se folosească toate 
resursele disponibile pentru a reduce 
costurile, astfel încât energiile 
regenerabile să fie competitive în cadrul 
economiei de piață;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 133
Roger Helmer
în numele Grupului EFD

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit 

5. este îngrijorat de faptul că energiile 
eoliană și solară nu sunt competitive din 
punct de vedere al prețurilor și 
anticipează că, peste câțiva ani, investițiile 
curente în surse regenerabile de energie
vor fi caduce și la prețuri inaccesibile;
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căreia trebuie să se folosească toate 
resursele disponibile pentru a reduce 
costurile, astfel încât energiile 
regenerabile să fie competitive în cadrul 
economiei de piață;

Or. en

Amendamentul 134
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

5. remarcă faptul că tehnologiile în 
domeniul surselor regenerabile de energie 
reduc diferența dintre prețurile pieței mult 
mai devreme decât s-a preconizat, în timp 
ce celelalte surse regenerabile de energie 
pe de piața de energie nu sunt competitive 
din punct de vedere economic; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile și a 
aborda netranspunerea dispozițiilor 
privind piața internă, care a dat naștere, 
de exemplu, unor piețe de generare a 
energiei electrice, cu un grad ridicat de 
concentrare, astfel încât sursele 
regenerabile de energie să fie competitive 
în cadrul economiei de piață, încetând 
totodată imediat sprijinirea 
combustibililor fosili;

Or. en

Amendamentul 135
Paul Rübig
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

5. amintește că peste 50 % din producția 
europeană de surse regenerabile de 
energie provine din hidroenergie 
nevolatilă competitivă; se arată însă
îngrijorat de faptul că, până în prezent, 
doar o parte a surselor regenerabile de 
energie noi este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât sursele regenerabile de energie noi 
să fie competitive în cadrul economiei de 
piață; cu toate acestea, solicită ca sprijinul 
acordat unei tehnologii în materie de 
surse regenerabile să fie precedat de o 
analiză a costurilor presupuse de ciclul de 
viață, pentru a verifica astfel 
competitivitatea viitoare;

Or. de

Amendamentul 136
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 

5. remarcă faptul că, până în prezent, o 
parte a surselor regenerabile de energie
este competitivă deja în economia de piață 
în domeniul energiei, în timp ce anumite
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât sursele regenerabile de energie să fie 
competitive în cadrul economiei de piață, 
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competitive în cadrul economiei de piață; inclusiv prin internalizarea adecvată a 
tuturor tipurilor de externalități; remarcă 
faptul că piața de energie, infrastructura 
și schemele de sprijin, care, în prezent 
sunt încă organizate în jurul necesităților 
tehnologiilor convenționale, trebuie 
transformate pentru a stimula integrarea 
surselor regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 137
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a surselor 
regenerabile de energie este competitivă în 
economia de piață în domeniul energiei, 
însă și alte tehnologii se apropie de 
prețurile pieței; împărtășește opinia 
Comisiei potrivit căreia trebuie să se 
folosească toate resursele adecvate pentru a 
reduce costurile, astfel încât sursele 
regenerabile de energie să fie competitive 
în cadrul economiei de piață; consideră că 
acolo unde sunt identificate imperfecțiuni 
ale pieței sau producătorii se confruntă cu 
un acces limitat la finanțarea bazată pe 
piață, ar trebui facilitat accesul la 
investiții de capital mai accesibile pentru 
sursele regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 138
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a surselor 
regenerabile de energie este competitivă în 
economia de piață în domeniul energiei, 
însă și alte tehnologii se apropie de 
prețurile pieței; împărtășește opinia 
Comisiei potrivit căreia trebuie să se 
folosească toate resursele disponibile 
pentru a reduce costurile, astfel încât 
sursele regenerabile de energie să fie 
competitive în cadrul economiei de piață; 
subliniază că este necesar un plan pentru 
eliminarea treptată a subvențiilor pentru 
combustibili fosili în vederea 
îmbunătățirii competitivității energiei din 
surse regenerabile;

Or. fi

Amendamentul 139
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a surselor 
regenerabile de energie este competitivă în 
economia de piață în domeniul energiei, 
însă și alte tehnologii se apropie de 
prețurile pieței; împărtășește opinia 
Comisiei potrivit căreia trebuie să se 
folosească toate resursele disponibile 
pentru a reduce costurile, astfel încât 
sursele regenerabile de energie să fie 
competitive în cadrul economiei de piață; 
subliniază că riscurile persoanelor care 
investesc în energia din surse 
regenerabile trebuie reduse prin 
intermediul unei strategii europene pe 
termen lung;
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Or. sl

Amendamentul 140
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

5. remarcă faptul că o parte a surselor 
regenerabile de energie este deja 
competitivă în economia de piață în 
domeniul energiei și că anumite tehnologii 
se apropie de prețurile pieței, întrucât 
costul tehnologiilor convenționale crește 
și prețurile la combustibili fosili sunt 
stabilite să crească pe termen mediu și 
lung; împărtășește opinia Comisiei potrivit 
căreia trebuie să se folosească toate 
resursele disponibile pentru a reduce 
costurile, astfel încât costul surselor 
regenerabile de energie să fie competitiv în 
cadrul economiei de piață;

Or. en

Amendamentul 141
Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a surselor 
regenerabile de energie este competitivă în 
economia de piață în domeniul energiei, 
însă și alte tehnologii se apropie de 
prețurile pieței; împărtășește opinia 
Comisiei potrivit căreia trebuie să se 
folosească toate resursele adecvate, 
sustenabile din punct de vedere financiar



PE500.604v01-00 70/271 AM\920120RO.doc

RO

competitive în cadrul economiei de piață; pentru a reduce costurile, astfel încât
sursele regenerabile de energie și alte 
forme noi de generare a energiei să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

Or. en

Amendamentul 142
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

5. salută faptul că sursele regenerabile de 
energie sunt tot mai competitive în 
economia de piață în domeniul energiei; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât să se stimuleze în continuare 
competitivitatea surselor regenerabile de 
energie în cadrul economiei de piață;

Or. de

Amendamentul 143
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, în special sursele regenerabile de 
energie sunt competitive în economia de 
piață în domeniul energiei, acestea 
bazându-se pe tehnologii verificate, însă și 
alte tehnologii mai noi se apropie de 
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trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

prețurile pieței; împărtășește opinia 
Comisiei potrivit căreia trebuie să se 
folosească toate resursele disponibile 
pentru a reduce costurile, astfel încât toate 
sursele regenerabile de energie să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

Or. de

Amendamentul 144
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a surselor 
regenerabile de energie este competitivă în 
economia de piață în domeniul energiei, 
însă și alte tehnologii se apropie de 
prețurile pieței; împărtășește opinia 
Comisiei potrivit căreia trebuie să se 
folosească toate resursele disponibile 
pentru a reduce costurile, astfel încât 
sursele regenerabile de energie să fie 
competitive în cadrul economiei de piață 
ca sursă suplimentară de energie pentru 
locuințe și ca mijloc de generare a 
energiei pentru rețea;

Or. pl

Amendamentul 145
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a surselor 
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regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

regenerabile de energie este competitivă în 
economia de piață în domeniul energiei, 
deși unele tehnologii se apropie de 
prețurile pieței; împărtășește opinia 
Comisiei potrivit căreia trebuie să se 
folosească toate resursele disponibile 
pentru a reduce costurile, astfel încât 
sursele regenerabile d energie să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

Or. en

Amendamentul 146
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 
de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

5. remarcă faptul că, până în prezent, doar 
o parte a surselor regenerabile de energie
este competitivă în economia de piață în 
domeniul energiei, însă și alte tehnologii se 
apropie de prețurile pieței; împărtășește 
opinia Comisiei potrivit căreia trebuie să se 
folosească toate resursele disponibile 
pentru a reduce costurile, astfel încât 
sursele regenerabile de energie să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

Or. en

Amendamentul 147
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este îngrijorat de faptul că, până în 
prezent, doar o parte a energiilor 
regenerabile este competitivă în economia 

5. remarcă faptul că, până în prezent, doar 
o parte a surselor regenerabile de energie
este competitivă în economia de piață în 
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de piață în domeniul energiei, însă și alte 
tehnologii se apropie de prețurile pieței; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia 
trebuie să se folosească toate resursele 
disponibile pentru a reduce costurile, astfel 
încât energiile regenerabile să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

domeniul energiei, însă și alte tehnologii se 
apropie de prețurile pieței; împărtășește 
opinia Comisiei potrivit căreia trebuie să se 
folosească toate resursele disponibile 
pentru a reduce costurile, astfel încât 
sursele regenerabile de energie să fie 
competitive în cadrul economiei de piață;

Or. en

Amendamentul 148
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. remarcă faptul că încălzirea și răcirea 
reprezintă astăzi peste 40 % din consumul 
final de energie din Europa și că 
ponderea surselor regenerabile de energie 
din consumul final de energie pentru 
încălzire și răcire a crescut, ajungând la 
12,47 % din consumul final brut pentru 
încălzire și răcire al EU27 în 2009; 
subliniază că o atenție mai mare ar trebui 
acordată potențialului neexploatat al 
încălzirii și al răcirii pe bază de surse 
regenerabile de energie și rolul său în 
stimularea creșterii economice pe plan 
local și a competitivității industriale; 
invită Comisia Europeană să prezinte o 
analiză detaliată și etapele sale ulterioare 
pentru a sprijini statele membre în 
vederea valorificării efective și eficiente 
din punct de vedere al costurilor a 
întregului potențial al încălzirii și al 
răcirii pe bază de surse regenerabile de 
energie;

Or. en
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Amendamentul 149
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. remarcă faptul că încălzirea și răcirea 
reprezintă astăzi aproximativ 46 % din 
consumul final de energie al UE și că 
ponderea surselor regenerabile de energie 
din consumul final de energie pentru 
încălzire și răcire a crescut, ajungând la 
12,47 % din consumul final brut pentru 
încălzire și răcire al EU27 în 2009; 
consideră, prin urmare, că o atenție mai 
mare ar trebui acordată potențialului 
neexploatat al încălzirii și al răcirii pe 
bază de surse regenerabile de energie și 
rolul său în stimularea creșterii 
economice pe plan local și a 
competitivității industriale;

Or. en

Amendamentul 150
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. recunoaște că există un cadru juridic 
suficient sub forma Regulamentului (UE) 
nr. 955/2010 din 20 octombrie 2010 de 
stabilire a obligațiilor operatorilor care 
introduc pe piață lemn și produse din 
lemn în vederea furnizării unei dovezi 
potrivit căreia biomasa din Uniunea 
Europeană este produsă în mod 
sustenabil și nu este încălcată nicio 
legislație privind pădurile sau mediul, 
asociată cu gestionarea sustenabilă a 
pădurilor; remarcă faptul că orice 
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legislație nouă privind sustenabilitatea 
biomasei utilizate pentru a genera energie 
și produse din surse regenerabile în 
cadrul Uniunii Europene ar trebui să ia 
în considerare cadrul juridic existent și 
instrumentele pe care acesta le oferă;

Or. en

Amendamentul 151
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. recunoaște că potențialul de reducere 
a emisiilor de dioxid de carbon prin 
creșterea gradului de utilizare a 
biometanului la vehicule, pe distanțe 
scurte și lungi, în special la vehiculele 
grele și de utilizare a energiei electrice la 
vehicule, pe distanțe scurte între orașe, 
este semnificativ;

Or. en

Amendamentul 152
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază necesitatea unor măsuri 
suplimentare de creștere a acceptării pe 
plan social a surselor regenerabile de 
energie; în același timp, menționează că o 
măsură eficientă în acest sens ar fi 
stabilirea unei abordări holistice a 
producătorului/consumatorului – sau a 
„prosumerului” – care ar fi capabil să 
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gestioneze procesul de generare a 
energiei;

Or. pl

Amendamentul 153
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. mecanismele și concurența pe piață 
constituie o precondiție pentru 
dezvoltarea pe termen lung a energiei din 
surse regenerabile în Europa; remarcă 
faptul că o piață liberă și deschisă este 
calea optimă de a stimula o dezvoltare 
sustenabilă a energiei din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 154
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. simte că, în domeniul energiei 
convenționale, ar fi mai adecvată 
utilizarea biomasei, inclusiv a biomasei 
din deșeuri comunale;

Or. pl

Amendamentul 155
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată importanța asigurării că 
prețurile pentru consumatori, atât locali, 
cât și industriali, sunt menținute la un 
nivel accesibil;

Or. en

Amendamentul 156
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. pentru a permite o introducere 
graduală pe piață, consideră că schemele 
naționale de sprijin pentru sursele 
regenerabile de energie ar trebui 
eliminate gradual atunci când se atinge 
viabilitatea și competitivitatea pe piață a 
unei anumite surse regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 157
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. pentru a favoriza cea mai rentabilă 
integrare pe piața europeană a surselor 
regenerabile de energie, invită statele 
membre să elimine subvențiile pentru 
combustibilii fosili și nucleari, să pună în 
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aplicare în mod corespunzător pachetele 
de liberalizare și să abordeze deficitele 
structurale de piață, precum concentrarea 
pieței și Comisia, să fie hotărâtă în 
realizarea acestui lucru, să implementeze 
piețe de servicii lichide din aceeași zi, de 
echilibrare și de sprijinire a rețelelor și 
Comisiei, să le integreze la nivelul UE, 
astfel cum este prevăzut în modelul-țintă 
la nivelul UE și mai departe;

Or. en

Amendamentul 158
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. pentru ca piața internă a energiei să 
funcționeze corespunzător, statele 
membre ar trebui să elimine subvențiile 
pentru combustibili fosili și nucleari, să 
pună în aplicare pachetele de liberalizare 
și să abordeze deficitele pieței structurale 
precum concentrarea pieței și prețurile 
reglementate ale energiei, să 
implementeze piețe de servicii lichide din 
aceeași zi, de echilibrare și de sprijinire a 
rețelelor;

Or. en

Amendamentul 159
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că prețurile diferitelor 
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surse de energie au un rol major în 
determinarea comportamentului 
operatorilor pe piață, inclusiv a industriei 
și a consumatorilor și constată că 
incapacitatea cadrului actual al politicii 
de a internaliza în întregime costurile 
externe, asociate cu subvenții de stat 
generoase pentru surse regenerabile de 
energie, împiedică dezvoltarea surselor 
regenerabile de energie; solicită 
eliminarea subvențiilor pentru 
combustibili fosili și ca toate sursele de 
energie să aibă propriul cost de mediu;

Or. en

Amendamentul 160
Vicky Ford, Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. consideră că este necesară eliminarea 
subvențiilor care afectează concurența și, 
de asemenea, pe cele care sprijină 
combustibilii fosili dăunători mediului 
înconjurător;

Or. en

Amendamentul 161
Peter van Dalen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5d. consideră că este necesară eliminarea 
subvențiilor care sprijină combustibilii 
fosili dăunători mediului înconjurător;
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Or. en

Amendamentul 162
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. invită Comisia să realizeze o analiză a 
impactului subvențiilor pentru 
combustibili fosili și nucleari asupra 
bunei funcționări a pieței interne a 
energiei și a integrării surselor 
regenerabile de energie în sistemul 
energetic;

Or. en

Amendamentul 163
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. este îngrijorat de faptul că sursele 
regenerabile de energie sunt încă 
subvenționate în unele țări;

Or. en

Amendamentul 164
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Energiile regenerabile pe piața internă 
europeană a energiei

Energia din surse regenerabile pe piața 
internă europeană, echitabilă și pe deplin 
integrată a energiei

Or. en

Amendamentul 165
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou) (după subtitlul „Energiile regenerabile pe piața internă europeană a 
energiei”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată că infrastructura de rețele, 
gestionarea rețelelor și normele de pe 
piață sunt adaptate nevoilor și 
posibilităților centralelor pe bază de 
combustibili fosili și ale centralelor 
nucleare, existând astfel un dezavantaj 
competitiv pentru tehnologiile mai noi, 
cum ar fi sursele regenerabile de energie;

Or. de

Amendamentul 166
Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou) (după subtitlul „Energiile regenerabile pe piața internă europeană a 
energiei”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată că anumite tehnologii în 
domeniul surselor regenerabile de energie 
pot cauza prejudicii de confort 
inacceptabile și pot constitui un risc de 
sănătate umană atunci când sunt 
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amplasate în imediata apropiere a 
locuințelor rezidențiale; subliniază că 
sursele regenerabile de energie nu ar 
trebui dezvoltate într-un mod care să 
afecteze în mod selectiv mediul de viață 
sau bunăstarea economică a 
comunităților sau așezărilor izolate; 
subliniază necesitatea unor guverne 
naționale care să asigure protecția sau 
compensarea corespunzătoare a oricărei 
persoane a cărei sănătăți sau stări de 
confort poate fi afectată de dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 167
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act de faptul că piața internă a gazelor 
și a energiei electrice ar trebui să fie 
realizată până în 2014; salută intenția 
Comisiei de a prezenta în scurt timp un 
raport despre stadiul de realizare a pieței 
interne a energiei;

6. ia act de faptul că piața internă a gazelor 
și a energiei electrice de realizat până în 
2014 va fi crucială pentru integrarea 
surselor regenerabile de energie și va 
servi ca mijloc rentabil de echilibrare a 
producției variabile de energie electrică; 
salută raportul Comisiei despre stadiul de 
realizare a pieței interne a energiei;

Or. en

Amendamentul 168
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act de faptul că piața internă a gazelor 
și a energiei electrice ar trebui să fie 
realizată până în 2014; salută intenția 
Comisiei de a prezenta în scurt timp un 
raport despre stadiul de realizare a pieței 
interne a energiei;

6. ia act de faptul că piața internă a gazelor 
și a energiei electrice ar trebui să fie 
realizată până în 2014; solicită Comisiei să 
utilizeze toate instrumentele de care 
dispune pentru a se apropia în cel mai 
scurt timp de stadiul de finalizare a pieței 
interne a energiei;

Or. de

Amendamentul 169
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act de faptul că piața internă a gazelor 
și a energiei electrice ar trebui să fie 
realizată până în 2014; salută intenția 
Comisiei de a prezenta în scurt timp un 
raport despre stadiul de realizare a pieței 
interne a energiei;

6. ia act de faptul că piața internă a gazelor 
și a energiei electrice ar trebui să fie 
realizată până în 2014; salută intenția 
Comisiei de a prezenta în scurt timp un 
raport despre stadiul de realizare a pieței 
interne a energiei; invită statele membre să 
își continue eforturile în vederea punerii 
pe deplin în aplicare a legislației privind 
piața internă a energiei, dezvoltarea de 
interconexiuni și eliminarea insulelor și a 
blocajelor energetice;

Or. en

Amendamentul 170
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act de faptul că piața internă a gazelor 6. ia act de faptul că piața internă a gazelor 
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și a energiei electrice ar trebui să fie 
realizată până în 2014; salută intenția 
Comisiei de a prezenta în scurt timp un 
raport despre stadiul de realizare a pieței 
interne a energiei;

și a energiei electrice ar trebui să fie 
realizată până în 2014; salută intenția 
Comisiei de a prezenta în scurt timp un 
raport despre stadiul de realizare a pieței 
interne a energiei; invită statele membre să 
își continue eforturile în vederea punerii 
pe deplin în aplicare a legislației privind 
piața internă a energiei, dezvoltarea de 
interconexiuni și eliminarea blocajelor;

Or. en

Amendamentul 171
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act de faptul că piața internă a gazelor 
și a energiei electrice ar trebui să fie 
realizată până în 2014; salută intenția 
Comisiei de a prezenta în scurt timp un 
raport despre stadiul de realizare a pieței 
interne a energiei;

6. ia act de faptul că piața internă a gazelor 
și a energiei electrice de realizat până în 
2014 va contribui la integrarea surselor 
regenerabile de energie; sprijină intenția 
Comisiei de a sesiza statele membre la 
Curtea de Justiție cu privire la 
netranspunerea legislației privind piața 
internă a energiei în legislația națională;

Or. en

Amendamentul 172
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act de faptul că piața internă a gazelor 
și a energiei electrice ar trebui să fie 
realizată până în 2014; salută intenția 
Comisiei de a prezenta în scurt timp un 

6. ia act de faptul că piața internă a gazelor 
și a energiei electrice ar trebui să fie 
realizată până în 2014; salută intenția 
Comisiei de a asigura prin acțiuni 
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raport despre stadiul de realizare a pieței 
interne a energiei;

consecvente punerea în aplicare a celui de 
al treilea pachet privind piața internă a 
energiei în toate statele membre ale UE;

Or. de

Amendamentul 173
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
compatibilitatea modificărilor recente în 
legislația privind impozitele și producția 
de energie electrică în statele membre 
precum Spania, cu dispozițiile privind 
piața internă a energiei, precum și cu alte 
legislații ale UE privind energia și 
obiectivele sale generale; sugerează să se 
abordeze în mod echitabil și transparent 
provocările crizei economice, precum și 
problemele naționale specifice precum 
capacitățile excesive ale domeniului 
energiei electrice prin definirea unor noi 
mecanisme de partajare a sarcinii pentru 
costurile sistemului energetic care ia în 
considerare și criterii precum subvențiile 
istorice și indirecte, eficiența producției și 
internalizarea costurilor externe;

Or. en

Amendamentul 174
Pilar del Castillo Vera

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

6a. pentru a transmite consumatorilor 
finali câștiguri de eficiență a costurilor și 
pentru a controla costul de promovare a 
surselor regenerabile de energie, 
schemele naționale de sprijin trebuie să 
fie mai receptive la semnalele pieței, să ia 
în considerare maturitatea diverselor 
tehnologii și să fie adaptate 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 175
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. o piață europeană unică a energiei în 
care energia poate circula liber între 
statele membre ale UE reprezintă un 
factor esențial pentru dezvoltarea de surse 
regenerabile de energie în Europa;

Or. en

Amendamentul 176
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază că regimul actual – în care 
piața internă a energiei nu a devenit încă 
o realitate din cauza netranspunerii 
dispozițiilor relevante – favorizează 
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generarea de energie electrică pe bază de 
combustibili fosili, adesea prin subvenții 
inechitabile și operatori dominanți; invită 
Comisia să pună capăt tratamentului 
abuziv al surselor regenerabile de energie 
prin utilizarea mijloacelor sale juridice în 
mod corespunzător; solicită în continuare 
o internalizare deplină a costurilor 
externe, precum emisiile de gaze cu efect 
de seră;

Or. en

Amendamentul 177
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. remarcă faptul că, din cauza celor 
aproximativ 170 de mecanisme de 
finanțare diferite pentru energiile 
regenerabile în cadrul Uniunii Europene, 
rezultă ineficiențe semnificative în 
comerțul transfrontalier cu energie 
electrică, deoarece acestea perpetuează și 
chiar accentuează inegalitățile existente și 
astfel stau în calea realizării pieței interne 
a energiei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 178
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. remarcă faptul că, din cauza celor 
aproximativ 170 de mecanisme de 

7. remarcă faptul că existența celor 
aproximativ 170 de mecanisme de 
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finanțare diferite pentru energiile 
regenerabile în cadrul Uniunii Europene, 
rezultă ineficiențe semnificative în 
comerțul transfrontalier cu energie 
electrică, deoarece acestea perpetuează și 
chiar accentuează inegalitățile existente și 
astfel stau în calea realizării pieței interne
a energiei;

finanțare diferite pentru sursele 
regenerabile de energie în cadrul Uniunii 
Europene constituie dovada că schemele 
naționale sunt adaptate la diferite niveluri 
de maturitate a tehnologiilor și la 
caracteristicile încă divergente ale piețelor 
naționale în termeni de proceduri 
administrative și de conectare a rețelelor, 
costuri de capital și caracteristici ale 
pieței electricității; constată că 
denaturările structurale ale pieței, precum 
subvențiile pentru combustibili fosili, 
prețurile reglementate la energie și 
concentrarea pieței, sunt încă obișnuite în 
unele state membre; subliniază că 
abordarea blocajelor sus-menționate, 
dezvoltarea unei piețe a energiei electrice 
din aceeași zi pentru a face tranzacții mai 
aproape de timpul real și dezvoltarea de 
piețe pentru servicii de sprijinire a 
echilibrării și a rețelelor au o importanță 
capitală pentru integrarea surselor 
regenerabile de energie și competitivitatea 
acestora pe piața internă a energiei;

Or. en

Amendamentul 179
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. remarcă faptul că, din cauza celor
aproximativ 170 de mecanisme de 
finanțare diferite pentru energiile 
regenerabile în cadrul Uniunii Europene, 
rezultă ineficiențe semnificative în 
comerțul transfrontalier cu energie 
electrică, deoarece acestea perpetuează și 
chiar accentuează inegalitățile existente și 
astfel stau în calea realizării pieței interne 

7. remarcă faptul că o varietate de 
mecanisme de finanțare diferite pentru 
sursele regenerabile de energie în cadrul 
Uniunii Europene asigură că sunt luate în 
considerare diferite oportunități și tipare 
de tehnologie din cadrul statelor membre 
în sprijinirea proiectării schemei de 
sprijin, evitând astfel profituri neașteptate 
(mărind costurile cu 25 % în cazul unui 
nivel uniform de sprijin al UE1) prin 
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a energiei; reflectarea costurilor reale ale 
tehnologiei; salută în același timp 
inițiativa Comisiei de a elabora orientări 
privind schemele de sprijin;

__________________
1 European Commission, DG Energy 
Study Ecofys et al. (2011)futures-e; 
European Commission, Intelligent 
Energy - Europe, ALTENER Financing 
RE in the European Energy Market. 
Resch et al. (2009). 

Or. en

Amendamentul 180
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. remarcă faptul că, din cauza celor
aproximativ 170 de mecanisme de 
finanțare diferite pentru energiile 
regenerabile în cadrul Uniunii Europene, 
rezultă ineficiențe semnificative în 
comerțul transfrontalier cu energie 
electrică, deoarece acestea perpetuează și 
chiar accentuează inegalitățile existente și 
astfel stau în calea realizării pieței interne 
a energiei;

7. remarcă faptul că, dată fiind diversitatea 
piețelor și tehnologiilor naționale, în 
prezent există simultan aproximativ 170 
de mecanisme de finanțare diferite pentru 
sursele regenerabile de energie în cadrul 
Uniunii Europene, ceea ce reprezintă o 
problemă pentru piața internă a energiei;

Or. de

Amendamentul 181
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. remarcă faptul că, din cauza celor
aproximativ 170 de mecanisme de 
finanțare diferite pentru energiile 
regenerabile în cadrul Uniunii Europene, 
rezultă ineficiențe semnificative în 
comerțul transfrontalier cu energie 
electrică, deoarece acestea perpetuează și 
chiar accentuează inegalitățile existente și 
astfel stau în calea realizării pieței interne 
a energiei;

7. remarcă faptul că existența a numeroase 
scheme de ajutor de stat în cadrul Uniunii 
Europene poate promova monopoluri și da 
naștere unor ineficiențe pe piața internă a 
energiei deoarece acestea perpetuează și 
chiar accentuează inegalitățile; în special, 
piețele de capacitate îngreunează 
concurența liberă și promovarea altor 
mijloace de echilibrare precum 
gestionarea cererii, infrastructura, 
stocarea și integrarea surselor 
regenerabile de energie la nivel mai 
general; 

Or. en

Amendamentul 182
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. remarcă faptul că, din cauza celor 
aproximativ 170 de mecanisme de 
finanțare diferite pentru energiile 
regenerabile în cadrul Uniunii Europene,
rezultă ineficiențe semnificative în 
comerțul transfrontalier cu energie 
electrică, deoarece acestea perpetuează și 
chiar accentuează inegalitățile existente și 
astfel stau în calea realizării pieței interne a 
energiei;

7. remarcă faptul că existența subvențiilor 
pentru energie convențională, a unui grad 
scăzut de interconectare și a unei nivel
ridicat de concentrare a pieței în cadrul 
Uniunii Europene, generează ineficiențe 
semnificative în comerțul transfrontalier cu 
energie electrică, deoarece acestea 
perpetuează și chiar accentuează 
inegalitățile existente și astfel stau în calea 
realizării pieței interne a energiei;

Or. en

Amendamentul 183
Ivo Belet
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. remarcă faptul că, din cauza celor 
aproximativ 170 de mecanisme de 
finanțare diferite pentru energiile 
regenerabile în cadrul Uniunii Europene, 
rezultă ineficiențe semnificative în 
comerțul transfrontalier cu energie 
electrică, deoarece acestea perpetuează și 
chiar accentuează inegalitățile existente și 
astfel stau în calea realizării pieței interne a 
energiei;

7. remarcă faptul că, din cauza celor 
aproximativ 170 de mecanisme de 
finanțare diferite pentru sursele 
regenerabile de energie în cadrul Uniunii 
Europene, rezultă ineficiențe semnificative 
în comerțul transfrontalier cu energie 
electrică, deoarece acestea perpetuează și 
chiar accentuează inegalitățile existente și 
astfel stau în calea realizării pieței interne a 
energiei; orientarea din partea Comisiei în 
ceea ce privește reforma schemelor de 
sprijin va fi salutată;

Or. en

Amendamentul 184
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. remarcă faptul că, din cauza celor 
aproximativ 170 de mecanisme de 
finanțare diferite pentru energiile 
regenerabile în cadrul Uniunii Europene, 
rezultă ineficiențe semnificative în 
comerțul transfrontalier cu energie 
electrică, deoarece acestea perpetuează și 
chiar accentuează inegalitățile existente și 
astfel stau în calea realizării pieței interne 
a energiei;

7. remarcă faptul că, din cauza celor 
aproximativ 170 de mecanisme de 
finanțare diferite pentru sursele
regenerabile de energie în cadrul Uniunii 
Europene, rezultă ineficiențe semnificative 
în comerțul transfrontalier cu energie 
electrică; cu toate acestea, subliniază 
importanța dezvoltării unor scheme de 
sprijin a energiei din surse regenerabile și 
a factoringului activelor locale în cadrul 
schemelor;

Or. fi

Amendamentul 185
Niki Tzavela
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Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că procedurile complicate 
de autorizare și procesele de planificare 
care pot dura luni sau ani și teama de 
schimbări retroactive în ceea ce privește 
schemele de sprijin sporesc riscul 
proiectelor; un nivel de risc atât de 
ridicat, în special în țările cu piețe de 
capital tensionate, conduce la un cost al 
capitalului foarte mare, crescând costul 
proiectelor referitoare la energia din surse 
regenerabile și subminându-le 
competitivitatea;

Or. en

Amendamentul 186
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază necesitatea unor proceduri 
administrative simplificate și a unor 
scheme de sprijin eficiente și stabile care 
pot fi adaptate în timp și eliminate în 
momentul în care tehnologiile și lanțurile 
de aprovizionare devin mature și 
competitive și eșecurile de piață sunt 
soluționate;

Or. en

Amendamentul 187
Marita Ulvskog
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. remarcă faptul că cei mai mari 
beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată și în cazul energiilor regenerabile, 
precum și în cazul altor surse de energie, 
deoarece aceasta reprezintă cel mai bun 
stimulent pentru inovare și reducerea 
costurilor;

8. remarcă faptul că cei mai mari 
beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; subliniază că 
schemele de sprijin pentru sursele 
regenerabile de energie au fost introduse 
pentru prima dată pe motivul unei 
deschideri incomplete a pieței, al unei 
internalizării incomplete a costurilor 
externe de generare convențională și, în 
plus, ca urmare a etapei timpurii de 
dezvoltare a majorității tehnologiilor în 
domeniul surselor regenerabile de 
energie; regretă faptul că subvențiile 
pentru combustibili fosili și energie 
nucleară persistă încă; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată în cazul tuturor surselor de 
energie de pe teritoriul tuturor statelor 
membre, deoarece aceasta reprezintă cel 
mai bun stimulent pentru inovare și 
reducerea costurilor;

Or. en

Amendamentul 188
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. remarcă faptul că cei mai mari 
beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată și în cazul energiilor regenerabile, 
precum și în cazul altor surse de energie, 
deoarece aceasta reprezintă cel mai bun 
stimulent pentru inovare și reducerea 

8. remarcă faptul că cei mai mari 
beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată pe termen lung și în cazul surselor 
regenerabile de energie atunci când sunt 
pregătite pentru piață, deoarece aceasta 
reprezintă cel mai bun stimulent pentru 
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costurilor; inovare și reducerea costurilor;

Or. de

Amendamentul 189
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. remarcă faptul că cei mai mari 
beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată și în cazul energiilor regenerabile, 
precum și în cazul altor surse de energie, 
deoarece aceasta reprezintă cel mai bun 
stimulent pentru inovare și reducerea 
costurilor;

8. remarcă faptul că cei mai mari 
beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată în cazul tuturor surselor de 
energie (inclusiv combustibilii fosili), 
deoarece aceasta reprezintă cel mai bun 
stimulent pentru inovare și reducerea 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 190
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. remarcă faptul că cei mai mari 
beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată și în cazul energiilor regenerabile, 
precum și în cazul altor surse de energie,
deoarece aceasta reprezintă cel mai bun 
stimulent pentru inovare și reducerea 
costurilor;

8. remarcă faptul că cei mai mari 
beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată în cazul tuturor surselor de 
energie pe măsură ce devin mature, 
deoarece aceasta reprezintă cel mai bun 
stimulent pentru inovare și reducerea 
costurilor;

Or. en
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Amendamentul 191
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. remarcă faptul că cei mai mari 
beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată și în cazul energiilor regenerabile, 
precum și în cazul altor surse de energie, 
deoarece aceasta reprezintă cel mai bun 
stimulent pentru inovare și reducerea 
costurilor;

8. remarcă faptul că cei mai mari 
beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată în cazul surselor regenerabile de 
energie, precum și în cazul altor surse de 
energie, deoarece aceasta reprezintă cel 
mai bun stimulent pentru inovare și 
reducerea costurilor; solicită măsuri 
coerente de sprijinire a producției de 
energie electrică și critică recenta politică 
a Greciei de a mări prima pentru 
producția de energie electrică pe bază de 
gaze naturale, micșorând-o în același 
timp pe cea pentru energia eoliană, fapt 
care a condus la venituri mult mai mari 
pentru generarea de energie electrică pe 
bază de combustibilii fosili decât cele 
pentru generarea de energie din surse 
regenerabile; invită Comisia să 
menționeze că aceasta nu este în 
conformitate cu politicile și obiectivele UE 
și ar trebui revizuită;

Or. en

Amendamentul 192
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. remarcă faptul că cei mai mari 8. remarcă faptul că cei mai mari 
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beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată și în cazul energiilor regenerabile, 
precum și în cazul altor surse de energie, 
deoarece aceasta reprezintă cel mai bun 
stimulent pentru inovare și reducerea 
costurilor;

beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată în cazul surselor regenerabile de 
energie, precum și în cazul altor surse de 
energie, deoarece aceasta reprezintă cel 
mai bun stimulent pentru inovare și 
reducerea costurilor; este preocupat, cu 
toate acestea de faptul că o orientare 
vitală către economia de piață 
(marketization) a producției de energie 
din sure regenerabile de energie ar putea 
conduce la o sărăcie energetică la o scară 
și mai mare;

Or. pl

Amendamentul 193
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. remarcă faptul că cei mai mari 
beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată și în cazul energiilor regenerabile, 
precum și în cazul altor surse de energie, 
deoarece aceasta reprezintă cel mai bun 
stimulent pentru inovare și reducerea 
costurilor;

8. remarcă faptul că cei mai mari 
beneficiari ai realizării pieței interne a 
energiei sunt consumatorii; susține opinia 
Comisiei potrivit căreia concurența trebuie 
aplicată în cazul surselor regenerabile de 
energie, precum și în cazul altor surse de 
energie, deoarece aceasta reprezintă cel 
mai bun stimulent pentru inovare și 
reducerea costurilor; subliniază că 
persistența prețurilor cu amănuntul 
reglementate afectează capacitatea 
consumatorilor de a-și exercita pe deplin 
alegerile;

Or. en

Amendamentul 194
Judith A. Merkies, Britta Thomsen
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. constată că dezvoltarea stocării de 
energie și stimularea consumatorilor să 
își producă propria energie pot fi asociate 
cu dezvoltările pieței și, prin urmare, sunt 
importante pentru funcționarea pieței 
interne a energiei;

Or. en

Amendamentul 195
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act cu îngrijorare de faptul că 
mecanismele de cooperare instituite prin 
Directiva 2009/28/CE abia au fost utilizate 
până în prezent; atrage atenția asupra 
constatărilor Comisiei, potrivit cărora o 
mai bună utilizare a posibilităților de 
cooperare existente ar aduce beneficii 
considerabile; salută anunțul făcut de 
Comisie privind elaborarea de orientări 
pentru cooperarea în cadrul UE; solicită 
statelor membre să exploateze mai bine 
posibilitățile de cooperare și să extindă 
comunicarea dintre ele;

9. ia act cu îngrijorare de faptul că 
mecanismele de cooperare instituite prin 
Directiva 2009/28/CE abia au fost utilizate 
până în prezent; atrage atenția asupra 
constatărilor Comisiei, potrivit cărora o 
mai bună utilizare a posibilităților de 
cooperare existente ar aduce beneficii 
considerabile; salută anunțul făcut de 
Comisie privind elaborarea de orientări 
pentru cooperarea în cadrul UE, care arată 
aplicarea practică a mecanismelor de 
cooperare, abordează și clarifică 
provocările cu care se confruntă acestea 
și asigură totodată transpunerea 
standardelor europene în dreptul statelor 
membre; solicită statelor membre să 
exploateze mai bine posibilitățile de 
cooperare și să extindă comunicarea dintre 
ele;

Or. de
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Amendamentul 196
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act cu îngrijorare de faptul că 
mecanismele de cooperare instituite prin 
Directiva 2009/28/CE abia au fost utilizate 
până în prezent; atrage atenția asupra 
constatărilor Comisiei, potrivit cărora o 
mai bună utilizare a posibilităților de 
cooperare existente ar aduce beneficii 
considerabile; salută anunțul făcut de 
Comisie privind elaborarea de orientări 
pentru cooperarea în cadrul UE; solicită 
statelor membre să exploateze mai bine 
posibilitățile de cooperare și să extindă 
comunicarea dintre ele;

9. ia act cu îngrijorare de faptul că 
mecanismele de cooperare instituite prin 
Directiva 2009/28/CE abia au fost utilizate 
până în prezent; atrage atenția asupra 
constatărilor Comisiei, potrivit cărora o 
mai bună utilizare a posibilităților de 
cooperare existente ar aduce beneficii 
considerabile, precum stimularea 
comerțului; salută anunțul făcut de 
Comisie privind elaborarea de orientări cu 
privire la modalitatea de exploatare a 
mecanismelor de cooperare, care ar trebui 
să asigure o mai bună informare și să 
reducă gradul de complexitate al utilizării 
sale; solicită statelor membre să exploateze 
mai bine pe viitor utilizarea mecanismelor 
și, de asemenea, să intensifice 
comunicarea dintre ele;

Or. en

Amendamentul 197
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act cu îngrijorare de faptul că 
mecanismele de cooperare instituite prin 
Directiva 2009/28/CE abia au fost utilizate 
până în prezent; atrage atenția asupra 
constatărilor Comisiei, potrivit cărora o 
mai bună utilizare a posibilităților de 
cooperare existente ar aduce beneficii 
considerabile; salută anunțul făcut de 

9. ia act de faptul că mecanismele de 
cooperare instituite prin Directiva 
2009/28/CE nu au fost utilizate foarte mult 
încă; atrage atenția asupra constatărilor 
Comisiei, potrivit cărora o mai bună 
utilizare a posibilităților de cooperare 
existente ar putea aduce beneficii 
considerabile; salută anunțul făcut de 
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Comisie privind elaborarea de orientări 
pentru cooperarea în cadrul UE; solicită 
statelor membre să exploateze mai bine 
posibilitățile de cooperare și să extindă 
comunicarea dintre ele;

Comisie privind elaborarea de orientări 
pentru cooperarea în cadrul UE; solicită 
statelor membre să exploateze mai bine 
posibilitățile de cooperare și să extindă 
comunicarea dintre ele;

Or. en

Amendamentul 198
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act cu îngrijorare de faptul că 
mecanismele de cooperare instituite prin 
Directiva 2009/28/CE abia au fost utilizate 
până în prezent; atrage atenția asupra 
constatărilor Comisiei, potrivit cărora o 
mai bună utilizare a posibilităților de 
cooperare existente ar aduce beneficii 
considerabile; salută anunțul făcut de 
Comisie privind elaborarea de orientări 
pentru cooperarea în cadrul UE; solicită 
statelor membre să exploateze mai bine 
posibilitățile de cooperare și să extindă 
comunicarea dintre ele;

9. ia act de faptul că mecanismele de 
cooperare instituite prin Directiva 
2009/28/CE abia au fost utilizate până în 
prezent, dar că, în prezent, sunt 
planificate mai multe programe de 
cooperare; atrage atenția asupra 
constatărilor Comisiei, potrivit cărora o 
mai bună utilizare a posibilităților de 
cooperare existente ar aduce beneficii 
considerabile; salută anunțul făcut de 
Comisie privind elaborarea de orientări 
pentru cooperarea în cadrul UE; solicită 
statelor membre să exploateze mai bine 
posibilitățile de cooperare și să extindă 
comunicarea dintre ele;

Or. en

Amendamentul 199
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. reamintește că Directiva privind 
energia din surse regenerabile a creat 
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mecanisme de cooperare pentru a permite 
ca energia din surse regenerabile produsă 
într-un anumit stat membru să fie luată în 
calcul la obiectivul unui alt stat; regretă 
faptul că încă nu s-a recurs foarte mult la 
aceste posibilități în pofida eventualelor 
beneficii economice pentru ambele părți;

Or. en

Amendamentul 200
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că formularea timpurie și 
ambițioasă a unui obiectiv post 2020, 
având caracter obligatoriu la nivelul UE 
și vizând ponderea surselor regenerabile
de energie în consumul final de energie ar 
determina o participare mai mare a 
statelor membre la mecanismele de 
cooperare;

Or. de

Amendamentul 201
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. salută faptul că metodele de 
previzionare a capacității energiei eoliene 
de a fi disponibilă pe piețele din fiecare zi 
au fost îmbunătățite, permițând o mai 
bună integrare a electricității provenite 
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din surse regenerabile de energie 
variabile; salută în aceeași măsură noile 
coduri ale rețelei impuse prin cel de-al 
treilea pachet privind piața internă a 
energiei, dezvoltat în prezent de actorii 
relevanți, conducând la o frecvență 
stabilizată și contribuind astfel și la o mai 
bună integrare a energiei electrice 
produse din surse regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 202
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. salută introducerea sistemelor de 
prime fixe în Regatul Unit, Italia, 
Danemarca și Germania, facilitând 
participarea pe deplin a surselor 
regenerabile de energie la o piață internă 
integrată a energiei;

Or. en

Amendamentul 203
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung acestea vor

10. reamintește că, potrivit tratatelor, 
alegerea unui mix energetic este o 
competență a unui stat membru;
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trebui să îndeplinească funcții și sarcini 
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

Or. nl

Amendamentul 204
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin,
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini 
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

10. subliniază faptul că, în anii următori, 
tehnologiile în domeniul energiei din 
surse regenerabile vor avea un rol tot mai 
mare în cadrul mixului energetic al UE;
prin urmare, ar trebui adoptate noi 
regimuri de piață pentru a reflecta 
această evoluție și a integra în mod 
corespunzător tehnologiile cu costuri 
variabile și marginale scăzute; dacă există 
o proiectare corespunzătoare a pieței, 
producătorii de energie din surse 
regenerabile vor putea să îndeplinească 
funcțiile pe termen lung pentru stabilitatea 
sistemului care erau îndeplinite anterior de 
sursele de energie convenționale, în 
conformitate cu capacitățile lor;

Or. en

Amendamentul 205
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 10. subliniază faptul că, pentru ca sursele 



AM\920120RO.doc 103/271 PE500.604v01-00

RO

regenerabile vor trebui integrate pe deplin,
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

regenerabile de energie să fie integrate pe 
deplin, cât mai curând posibil în toate 
statele membre pe piața internă europeană 
a energiei, regimurile de piață ar trebui să 
încurajeze o mai bună participare a 
cererii și o mai mare contribuție a 
măsurilor de eficiență energetică pentru a 
îndeplini funcțiile și sarcinile pentru 
stabilitatea sistemului care erau îndeplinite 
anterior de sursele de energie 
convenționale, în conformitate cu 
capacitățile și caracteristicile lor interne; 
remarcă faptul că operațiunile de 
echilibrare au fost întotdeauna realizate 
într-o perspectivă la nivel de sistem și că 
extinderea domeniilor de echilibrare prin 
intermediul unor sisteme energetice mai 
bine interconectate este esențială în acest 
context; 

Or. en

Amendamentul 206
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

10. subliniază faptul că sursele 
regenerabile de energie trebuie integrate 
progresiv pe piața internă europeană a 
energiei, astfel încât maturitatea și gradul 
de liberalizare a piețelor naționale de 
energie să permită, ca, pe termen lung,
diferite tipuri de surse regenerabile de 
energie să poată îndeplini funcțiile și 
sarcinile pentru stabilitatea sistemului care 
erau îndeplinite anterior de sursele de 
energie convenționale, în conformitate cu 
caracteristicile și capacitățile lor interne;

Or. en
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Amendamentul 207
Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

10. subliniază faptul, atunci când sunt 
sprijinite în mod public și când sunt 
sustenabile din punct de vedere financiar,
sursele regenerabile de energie și alte 
tehnologii cu emisii scăzute de carbon
trebuie integrate pe deplin cât mai curând 
posibil în toate statele membre pe piața 
internă europeană a energiei, iar pe termen 
lung, acestea trebuie să îndeplinească 
funcțiile și sarcinile pentru stabilitatea 
sistemului care erau îndeplinite anterior de 
sursele de energie convenționale;

Or. en

Amendamentul 208
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

10. subliniază faptul că regimurile de piață 
trebuie să faciliteze integrarea surselor 
regenerabile de energie cât mai curând 
posibil în toate statele membre pe piața 
internă europeană a energiei; consideră că,
pe termen lung, sursele regenerabile de 
energie trebuie să îndeplinească funcțiile 
și sarcinile pentru stabilitatea sistemului, 
astfel încât să poată participa toți actorii 
de pe piață;

Or. en
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Amendamentul 209
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

10. subliniază faptul că sursele 
regenerabile de energie trebuie integrate 
pe deplin, cât mai curând posibil, în toate 
statele membre pe piața internă europeană 
a energiei și că sursele regenerabile de 
energie preiau tot mai mult funcțiile și
sarcinile pentru stabilitatea sistemului care 
erau îndeplinite anterior de sursele de 
energie convenționale;

Or. en

Amendamentul 210
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

10. subliniază faptul că E-SRE (energie 
electrică produsă din surse regenerabile 
de energie) trebuie integrate pe deplin cât 
mai curând posibil în toate statele membre 
pe piața internă europeană a energiei, iar pe 
termen lung, acestea trebuie să 
îndeplinească funcțiile și sarcinile pentru 
stabilitatea sistemului care erau îndeplinite 
anterior de sursele de energie 
convenționale;

Or. en

Amendamentul 211
Bernd Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

10. subliniază faptul că tehnologiile legate 
de sursele regenerabile de energie care 
sunt pregătite pentru a intra pe piață 
trebuie integrate în toate statele membre pe
piața internă europeană a energiei, iar pe 
termen lung, acestea trebuie să 
îndeplinească funcțiile și sarcinile pentru 
stabilitatea sistemului care erau îndeplinite 
anterior de sursele de energie 
convenționale;

Or. de

Amendamentul 212
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

10. subliniază faptul că sursele 
regenerabile de energie trebuie integrate
pe deplin cât mai curând posibil în toate 
statele membre pe piața internă europeană 
a energiei, menționează exemplul de 
succes al pieței pe deplin integrate în 
Nord Pool, unde anumite surse 
regenerabile de energie preiau deja
funcțiile și sarcinile pentru stabilitatea 
sistemului care erau îndeplinite anterior de 
sursele de energie convenționale;

Or. en

Amendamentul 213
Herbert Reul
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile trebuie integrate pe deplin cât 
mai curând posibil în toate statele membre 
pe piața internă europeană a energiei, iar pe 
termen lung, acestea trebuie să 
îndeplinească funcțiile și sarcinile pentru 
stabilitatea sistemului care erau îndeplinite 
anterior de sursele de energie 
convenționale; solicită, în acest sens, 
luarea în considerare cu seriozitate în 
procesul de planificare și de punere în 
aplicare a efectelor auxiliare pozitive și 
negative, directe și indirecte ale surselor 
regenerabile de energie, în special în ceea 
ce privește infrastructura existentă, cum 
ar fi rețelele de transport și distribuție, 
precum și natura, biodiversitatea și 
protecția speciilor; solicită Comisiei și 
statelor membre să sporească gradul de 
sensibilizare a opiniei publice cu privire la 
efectele auxiliare pozitive și negative ale 
tehnologiilor din domeniul surselor 
regenerabile de energie;

Or. de

Amendamentul 214
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 

10. subliniază faptul că sursele 
regenerabile de energie trebuie integrate
pe deplin cât mai curând posibil în toate 
statele membre pe piața internă europeană 
a energiei, iar pe termen lung, acestea 
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trebui să îndeplinească funcții și sarcini
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

trebuie să îndeplinească funcțiile și 
sarcinile pentru stabilitatea sistemului care 
erau îndeplinite anterior de sursele de 
energie convenționale; subliniază că o 
piață internă veridică ar permite cu 
siguranță compensarea la nivel global a 
intermitenței surselor regenerabile de 
energie și distribuția neuniformă a 
activelor naturale;

Or. en

Amendamentul 215
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

10. subliniază faptul că sursele 
regenerabile de energie trebuie integrate
pe deplin cât mai curând posibil în toate 
statele membre pe piața internă europeană 
a energiei, iar pe termen lung, acestea 
trebuie să îndeplinească funcțiile și
sarcinile pentru stabilitatea sistemului care 
erau îndeplinite anterior de sursele de 
energie convenționale; confirmă faptul că 
abordarea provocărilor de integrare a 
sistemului constituie o precondiție pentru 
o integrare viitoare pe piață a surselor 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 216
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 10



AM\920120RO.doc 109/271 PE500.604v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază faptul că energiile 
regenerabile vor trebui integrate pe deplin
cât mai curând posibil în toate statele 
membre în piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea vor 
trebui să îndeplinească funcții și sarcini
pentru stabilitatea sistemului care în 
prezent sunt îndeplinite de sursele de 
energie convenționale;

10. subliniază faptul că sursele 
regenerabile de energie trebuie integrate
cât mai curând posibil în toate statele 
membre pe piața internă europeană a 
energiei, iar pe termen lung, acestea 
trebuie să îndeplinească funcțiile și
sarcinile pentru stabilitatea sistemului care 
erau îndeplinite anterior de sursele de 
energie convenționale, în conformitate cu 
capacitățile și caracteristicile lor interne;

Or. en

Amendamentul 217
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată că integrarea energiei din 
surse regenerabile poate fi stimulată prin 
utilizarea unor tehnologii distribuite 
flexibil de gestionare și generare prin 
întărirea poziției „prosumatorilor” pentru 
a participa activ la corelarea 
aprovizionării cu cererea, echilibrând 
piața și sprijinind funcționarea fără 
probleme a sistemelor energetice; 
constată că introducerea unor tehnologii 
mai avansate și descentralizate în mod 
inteligent de gestionare a rețelelor și de 
producere a energiei electrice va contribui 
în mod rentabil la integrarea energiei din 
surse regenerabile pe piața de energie la 
nivelul UE, prin consolidarea 
flexibilității, suplimentarea proiectelor 
vaste de infrastructură de transport și 
distribuție și reducerea pierderilor de 
transport de energie electrică;

Or. en
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Amendamentul 218
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că obiectivele pentru 2020 
privind energia din regenerabile, stabilite 
în Directiva privind energia din surse 
regenerabile, pentru întreaga UE, precum 
și pentru statele membre au stimulat 
utilizarea energiei din surse regenerabile 
în Europa; consideră că, pentru a stabili o 
politică pe termen lung și a consolida 
securitatea investițiilor, UE trebuie, cât 
mai curând posibil, să prezinte noi 
obiective pentru perioada de după 2020;

Or. fi

Amendamentul 219
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. observă că, deși în prezent fondurile 
politicii de coeziune sunt cheltuite într-o 
proporție copleșitoare cu sursele 
regenerabile de energie, acestea din urmă 
sunt deja susținute prin sisteme specifice 
la nivelul UE și al statelor membre, 
inclusiv prin prețuri fixe; constată că 
acest lucru ridică întrebări cu privire la 
impactul colectiv al fondurilor de 
coeziune în ceea ce privește dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie în 
regiuni; prin urmare, consideră că trebuie 
să se ajungă la o situație mai echilibrată, 
în care proiectele din domeniul eficienței 
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energetice să beneficieze de un procent 
mai mare din fonduri structurale;

Or. en

Amendamentul 220
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. presupune că natura schimbătoare a 
mixului energetic european va necesita 
adaptarea proiectării actuale a pieței; 
constată că beneficiile generate de sursele 
regenerabile de energie, adică scăderea 
prețurilor cu ridicata ale pieței energiei 
prin efectul ordinii meritului nu sunt 
atribuite în mod corespunzător 
consumatorilor finali; invită distribuitorii 
în domeniul energiei să transmită 
beneficiile consumatorilor finali; 

Or. en

Amendamentul 221
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei să analizeze actuala 
legislație de mediu, ca de exemplu,
Directiva-cadru privind apa sau Directiva 
Păsări, din punctul de vedere al 
interacțiunilor acesteia în raport cu 
dezvoltarea surselor regenerabile de 
energie;
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Or. de

Amendamentul 222
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită o mai bună echilibrare a 
intereselor diferitelor domenii de politică 
și o considerare mai atentă a aspectelor 
pozitive ale energiilor regenerabile în 
cadrul analizelor cost-beneficiu, în special 
a contribuției necostisitoare la protejarea 
climei; acest lucru este valabil în special
în ceea ce privește legislația de mediu a 
UE, cum ar fi, printre altele, Directiva-
cadru privind apa și Directiva Păsări;

Or. de

Amendamentul 223
Béla Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou) (după subtitlul „Cerințe în materie de infrastructură”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. remarcă faptul că sursele 
regenerabile de energie pot fi:
(a) Costisitoare. de exemplu, instalarea de 
panouri solare; stabilirea unei centrale 
termice pentru un tip geometric de 
energie; fabricarea și implementarea 
unor parcuri eoliene; construcția de 
baraje pentru energia maremotrică și 
energia curenților; construcția de centrale 
hidrologice sau hidroelectrice este 
costisitoare.
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(b) Pot fi dăunătoare mediului. De 
exemplu, energia maremotrică are un 
impact negativ asupra faunei și poate 
reduce fluxul maremotric și împiedica 
fluxul de ape uzate către mare. Panourile 
solare acumulează praf. Centralele 
hidroelectrice pot cauza inundarea 
comunităților și a peisajelor 
înconjurătoare; barajele au un impact 
ecologic major asupra hidrologiei locale. 
Când este ars, lemnul emană poluanți 
atmosferici, inclusiv gaze cu efect de seră.
(c) Pot avea amplasări limitate. Vântul nu 
bate tot timpul; activitatea geotermică și 
vulcanică este posibil să se domolească, 
lăsând centralele electrice fără activitate.
(d) Pot să aibă o rezistență redusă la 
zgomot: nivelul de zgomot produs de o 
turbină eoliană.
Din aceste motive, este important pentru 
Comisie să ia aceste puncte în considerare 
în vederea conservării mediului;

Or. en

Amendamentul 224
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată faptul că alimentarea cu 
energie din surse regenerabile, care de cele 
mai multe ori este descentralizată, 
îndepărtată de sarcină și depinde de 
condițiile meteorologice, necesită alte 
măsuri în materie de infrastructură decât 
infrastructura energetică actuală, dezvoltată 
doar pe baza surselor de energie 
convenționale;

11. constată faptul că, în unele cazuri,
alimentarea cu energie din surse 
regenerabile este descentralizată, 
îndepărtată de sarcină și depinde de 
condițiile meteorologice, cu toate acestea, 
subliniază că, unele surse regenerabile de 
energie, precum activitatea geotermică, 
biomasa și energia hidroelectrică pot 
echilibra sursele variabile de energie și, 
prin urmare, pot atenua necesitatea unei 
infrastructuri suplimentare a rețelelor;
acestea necesită alte măsuri în materie de 
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infrastructură decât infrastructura 
energetică actuală, dezvoltată doar pe baza 
surselor de energie convenționale;

Or. en

Amendamentul 225
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată faptul că alimentarea cu 
energie din surse regenerabile, care de 
cele mai multe ori este descentralizată, 
îndepărtată de sarcină și depinde de 
condițiile meteorologice, necesită alte 
măsuri în materie de infrastructură decât 
infrastructura energetică actuală, dezvoltată 
doar pe baza surselor de energie 
convenționale;

11. constată faptul că până la jumătate din 
energia electrică din surse regenerabile 
produsă până în 2020 ar proveni din surse 
regenerabile descentralizate, îndepărtate
de sarcină și dependente de condițiile 
meteorologice, acestea necesitând alte 
măsuri în materie de infrastructură decât 
infrastructura energetică actuală, dezvoltată 
doar pe baza surselor de energie 
convenționale;

Or. en

Amendamentul 226
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată faptul că alimentarea cu 
energie din surse regenerabile, care de cele 
mai multe ori este descentralizată, 
îndepărtată de sarcină și depinde de 
condițiile meteorologice, necesită alte 
măsuri în materie de infrastructură decât 
infrastructura energetică actuală, dezvoltată 
doar pe baza surselor de energie 

11. constată faptul că alimentarea cu 
energie din surse regenerabile necesită alte 
măsuri în materie de infrastructură decât 
infrastructura energetică actuală, dezvoltată 
doar pe baza surselor de energie 
convenționale;
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convenționale;

Or. de

Amendamentul 227
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată faptul că alimentarea cu 
energie din surse regenerabile, care de cele 
mai multe ori este descentralizată,
îndepărtată de sarcină și depinde de 
condițiile meteorologice, necesită alte 
măsuri în materie de infrastructură decât 
infrastructura energetică actuală, dezvoltată 
doar pe baza surselor de energie 
convenționale;

11. constată faptul că alimentarea cu 
energie din surse regenerabile, care de cele 
mai multe ori este descentralizată și, în 
anumite cazuri, variabilă, necesită alte 
măsuri în materie de infrastructură decât 
infrastructura energetică actuală, dezvoltată 
în vremuri de monopol doar pe baza 
surselor de energie convenționale;

Or. en

Amendamentul 228
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată faptul că alimentarea cu 
energie din surse regenerabile, care de cele 
mai multe ori este descentralizată, 
îndepărtată de sarcină și depinde de 
condițiile meteorologice, necesită alte 
măsuri în materie de infrastructură decât 
infrastructura energetică actuală, dezvoltată 
doar pe baza surselor de energie 
convenționale;

11. constată faptul că alimentarea cu 
energie din surse regenerabile, care în 
unele cazuri, este descentralizată, 
îndepărtată de sarcină și variabilă, necesită 
alte măsuri în materie de infrastructură 
decât infrastructura energetică actuală, 
dezvoltată doar pe baza surselor de energie 
convenționale, prin urmare, subliniază 
necesitatea modernizării și extinderii 
rețelei energetice pentru a adapta 
schimbările la tehnologiile de producție, 
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transport, distribuție și echilibrare;

Or. en

Amendamentul 229
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată faptul că alimentarea cu 
energie din surse regenerabile, care de cele 
mai multe ori este descentralizată, 
îndepărtată de sarcină și depinde de 
condițiile meteorologice, necesită alte 
măsuri în materie de infrastructură decât 
infrastructura energetică actuală, dezvoltată 
doar pe baza surselor de energie 
convenționale;

11. constată faptul că alimentarea cu 
energie din surse regenerabile, care de cele 
mai multe ori este descentralizată, 
îndepărtată de sarcină și depinde de 
condițiile meteorologice, necesită alte 
măsuri în materie de infrastructură decât 
infrastructura energetică actuală, dezvoltată 
doar pe baza surselor de energie 
convenționale; arată că sursele 
regenerabile nu sunt dezvoltate separat, ci 
ca parte a sistemului energetic global;

Or. sl

Amendamentul 230
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că infrastructura este 
urgentă și crucială pentru succesul pieței 
unice și pentru integrarea energiei din 
surse regenerabile; adoptarea prematură 
a propunerilor legislative din cadrul 
pachetului privind infrastructura 
energetică este esențială în acest sens, mai 
ales pentru a accelera construcția de 
infrastructură nouă, cu impact 
transfrontalier;
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Or. en

Amendamentul 231
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată faptul că extinderea 
energiilor regenerabile cu alimentare 
fluctuantă presupune existența unor 
capacități de rezervă în producția de 
energie convențională care până în 
prezent nu sunt disponibile, în vederea 
garantării siguranței de aprovizionare; 
remarcă faptul că crearea unor capacități 
de rezervă duce la costuri semnificative și 
ia act de faptul că se solicită tot mai des o 
promovare a acestora, pentru a face mai 
atractivă din punct de vedere economic 
crearea sau menținerea rezervelor 
convenționale; respinge o cursă pentru 
subvenții între sursele de energie și 
solicită elaborarea unui concept al pieței 
energetice bazat pe principiile economiei 
de piață;

eliminat

Or. en

Amendamentul 232
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată faptul că extinderea energiilor 
regenerabile cu alimentare fluctuantă 
presupune existența unor capacități de 
rezervă în producția de energie 
convențională care până în prezent nu sunt 

12. constată faptul că extinderea surselor 
regenerabile de energie cu alimentare 
fluctuantă presupune existența unor 
capacități de rezervă în producția de 
energie convențională care până în prezent 
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disponibile, în vederea garantării siguranței 
de aprovizionare; remarcă faptul că
crearea unor capacități de rezervă duce la 
costuri semnificative și ia act de faptul că 
se solicită tot mai des o promovare a 
acestora, pentru a face mai atractivă din 
punct de vedere economic crearea sau 
menținerea rezervelor convenționale;
respinge o cursă pentru subvenții între 
sursele de energie și solicită elaborarea 
unui concept al pieței energetice bazat pe 
principiile economiei de piață;

nu sunt disponibile, în vederea garantării 
siguranței de aprovizionare; recunoaște 
faptul că dezvoltarea unor capacități de 
rezervă duce la costuri semnificative;

Or. fi

Amendamentul 233
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată faptul că extinderea energiilor 
regenerabile cu alimentare fluctuantă 
presupune existența unor capacități de 
rezervă în producția de energie 
convențională care până în prezent nu 
sunt disponibile, în vederea garantării 
siguranței de aprovizionare; remarcă 
faptul că crearea unor capacități de 
rezervă duce la costuri semnificative și ia 
act de faptul că se solicită tot mai des o 
promovare a acestora, pentru a face mai 
atractivă din punct de vedere economic
crearea sau menținerea rezervelor 
convenționale; respinge o cursă pentru 
subvenții între sursele de energie și 
solicită elaborarea unui concept al pieței 
energetice bazat pe principiile economiei 
de piață;

12. constată faptul că extinderea surselor 
regenerabile de energie cu alimentare 
fluctuantă presupune existența unor 
capacități energetice de compensare a 
energiei convenționale, precum și 
îmbunătățiri ale eficienței energetice, în 
vederea garantării siguranței 
aprovizionării;

Or. en
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Amendamentul 234
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată faptul că extinderea energiilor 
regenerabile cu alimentare fluctuantă 
presupune existența unor capacități de 
rezervă în producția de energie 
convențională care până în prezent nu 
sunt disponibile, în vederea garantării 
siguranței de aprovizionare; remarcă
faptul că crearea unor capacități de 
rezervă duce la costuri semnificative și ia 
act de faptul că se solicită tot mai des o 
promovare a acestora, pentru a face mai 
atractivă din punct de vedere economic 
crearea sau menținerea rezervelor 
convenționale; respinge o cursă pentru 
subvenții între sursele de energie și 
solicită elaborarea unui concept al pieței 
energetice bazat pe principiile economiei 
de piață;

12. constată faptul că extinderea surselor 
regenerabile de energie cu alimentare 
variabilă presupune existența unor 
capacități de echilibrare a acestor 
fluctuații în cadrul unei rețele electrice 
europene, integrată și interconectată, în 
vederea garantării siguranței 
aprovizionării; aprobă analiza Comisiei 
potrivit căreia dezvoltarea unor capacități 
de rezervă ar duce la costuri semnificative 
și ar denatura semnalele de preț la nivelul 
UE și, prin urmare, se opune obiectivelor 
UE; respinge subvențiile suplimentare 
pentru combustibili fosili și solicită 
modificări corespunzătoare – precum 
măsuri prevăzute pentru cerere – de 
aplicat proiectării pieței de energie care ar 
face ca necesitatea referitoare la 
capacitățile de rezervă să fie caducă, 
precum abordarea problemei că piețele de 
energie nu prevăd în prezent un semnal 
de preț important suficient pentru a 
direcționa investițiile către dezvoltarea de 
noi generări flexibile;

Or. en

Amendamentul 235
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată faptul că extinderea energiilor 12. constată faptul că, din cauza producției 
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regenerabile cu alimentare fluctuantă 
presupune existența unor capacități de 
rezervă în producția de energie 
convențională care până în prezent nu 
sunt disponibile, în vederea garantării 
siguranței de aprovizionare; remarcă
faptul că crearea unor capacități de rezervă 
duce la costuri semnificative; ia act de 
faptul că se solicită tot mai des o 
promovare a acestora, pentru a face mai 
atractivă din punct de vedere economic
crearea sau menținerea rezervelor 
convenționale; respinge o cursă pentru 
subvenții între sursele de energie și solicită 
elaborarea unui concept al pieței energetice
bazat pe principiile economiei de piață;

și alimentării fluctuante cu surse 
regenerabile de energie și a lipsei unei 
infrastructuri energetice, încă sunt 
necesare capacități în producția de energie 
convențională, în vederea garantării 
siguranței aprovizionării; recunoaște faptul 
că furnizarea unor capacități de rezervă 
duce la costuri semnificative, care ar putea 
fi evitate printr-o infrastructură 
energetică adaptată energiilor 
regenerabile; ia act de faptul că se impune 
tot mai stringent un cadru politic stabil 
pentru protejarea economică a acestor 
capacități; respinge o cursă ineficientă și 
anticoncurențială pentru subvenții între 
sursele de energie și statele membre și 
solicită elaborarea unui concept al pieței de 
energie bazat pe obiectivele pe termen 
lung în materie de energie și climă ale 
Uniunii, care să permită integrarea pe 
piața internă a energiei a tehnologiilor în 
domeniul surselor regenerabile de energie
care sunt pregătite;

Or. de

Amendamentul 236
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată faptul că extinderea energiilor 
regenerabile cu alimentare fluctuantă 
presupune existența unor capacități de 
rezervă în producția de energie 
convențională care până în prezent nu 
sunt disponibile, în vederea garantării 
siguranței de aprovizionare; remarcă
faptul că crearea unor capacități de rezervă 
duce la costuri semnificative și ia act de 
faptul că se solicită tot mai des o 
promovare a acestora, pentru a face mai 
atractivă din punct de vedere economic

12. constată faptul că extinderea surselor 
regenerabile de energie va necesita o 
abordare diferită și mai integrată în 
sistemul energetic prin introducerea unor 
sisteme de gestionare a rețelelor și cu o 
producție distribuită, inteligentă și 
flexibilă, mai eficiente din punct de vedere 
energetic și mai avansate; recunoaște 
faptul că dezvoltarea unor capacități de 
rezervă duce la costuri semnificative și că, 
sistemele de echilibrare noi, inclusiv 
adaptarea la cerere, pot fi atractive din 
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crearea sau menținerea rezervelor 
convenționale; respinge o cursă pentru 
subvenții între sursele de energie și 
solicită elaborarea unui concept al pieței 
energetice bazat pe principiile economiei
de piață;

punct de vedere comercial, dacă este 
implementat cadrul corect și distribuția 
acestora către rețea este recompensată în 
mod echitabil; respinge conceptul de 
concurență pentru subvenții;

Or. en

Amendamentul 237
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată faptul că extinderea energiilor 
regenerabile cu alimentare fluctuantă
presupune existența unor capacități de
rezervă în producția de energie 
convențională care până în prezent nu 
sunt disponibile, în vederea garantării 
siguranței de aprovizionare; remarcă 
faptul că crearea unor capacități de rezervă 
duce la costuri semnificative și ia act de 
faptul că se solicită tot mai des o 
promovare a acestora, pentru a face mai 
atractivă din punct de vedere economic 
crearea sau menținerea rezervelor 
convenționale; respinge o cursă pentru 
subvenții între sursele de energie și solicită 
elaborarea unui concept al pieței energetice 
bazat pe principiile economiei de piață;

12. constată faptul că extinderea surselor 
regenerabile de energie cu producție
variabilă presupune existența unei energii 
de echilibrare suplimentare, care poate fi 
asigurată de comerțul transfrontalier, de 
centrale electrice flexibile, de gestionarea 
cererii și de stocarea energiei, în vederea 
garantării siguranței aprovizionării; 
recunoaște faptul că dezvoltarea unor 
capacități de rezervă duce la costuri 
semnificative și că ar trebui promovată 
dezvoltarea de mijloace mai rentabile de 
echilibrare precum creșterea comerțului 
transfrontalier prin intermediul unei mai 
bune interconectări; respinge o cursă 
pentru subvenții între sursele de energie și 
solicită elaborarea unui concept al pieței de 
energie bazat pe principiile economiei de 
piață;

Or. en

Amendamentul 238
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată faptul că extinderea energiilor 
regenerabile cu alimentare fluctuantă 
presupune existența unor capacități de 
rezervă în producția de energie 
convențională care până în prezent nu 
sunt disponibile, în vederea garantării 
siguranței de aprovizionare; remarcă
faptul că crearea unor capacități de 
rezervă duce la costuri semnificative și ia 
act de faptul că se solicită tot mai des o 
promovare a acestora, pentru a face mai 
atractivă din punct de vedere economic
crearea sau menținerea rezervelor 
convenționale; respinge o cursă pentru 
subvenții între sursele de energie și 
solicită elaborarea unui concept al pieței 
energetice bazat pe principiile economiei 
de piață;

12. constată faptul că extinderea surselor 
regenerabile de energie cu alimentare 
fluctuantă presupune existența unui sistem 
energetic mai flexibil, care 
recompensează capacitățile de flexibilitate 
– soluții pentru cerere și energia din surse 
regenerabile și stocarea în special – pe 
baza unei clasificări clare în rândul 
diferitelor opțiuni, în funcție de condițiile 
de piață și de costurile marginale, în 
vederea garantării siguranței aprovizionării

Or. en

Amendamentul 239
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată faptul că extinderea energiilor 
regenerabile cu alimentare fluctuantă 
presupune existența unor capacități de 
rezervă în producția de energie 
convențională care până în prezent nu sunt 
disponibile, în vederea garantării siguranței 
de aprovizionare; remarcă faptul că 
crearea unor capacități de rezervă duce la 
costuri semnificative și ia act de faptul că 
se solicită tot mai des o promovare a 
acestora, pentru a face mai atractivă din 
punct de vedere economic crearea sau 
menținerea rezervelor convenționale; 
respinge o cursă pentru subvenții între 

12. constată faptul că extinderea surselor 
regenerabile de energie cu alimentare 
fluctuantă presupune existența unor 
capacități de rezervă care poate fi rapid 
desfășurată în producția de energie 
convențională care până în prezent nu sunt 
disponibile, în vederea garantării siguranței 
de aprovizionare; recunoaște faptul că 
dezvoltarea unor capacități de rezervă duce 
la costuri semnificative și ia act de faptul 
că se solicită tot mai des o promovare a 
acestora, pentru a face mai atractivă din 
punct de vedere comercial crearea sau 
menținerea rezervelor convenționale; 
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sursele de energie și solicită elaborarea 
unui concept al pieței energetice bazat pe 
principiile economiei de piață;

respinge conceptul de concurență în ceea 
ce privește subvențiile și solicită elaborarea 
unui concept al pieței de energie bazat pe 
principiile economiei de piață;

Or. fi

Amendamentul 240
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată faptul că extinderea energiilor 
regenerabile cu alimentare fluctuantă
presupune existența unor capacități de 
rezervă în producția de energie 
convențională care până în prezent nu sunt 
disponibile, în vederea garantării siguranței 
de aprovizionare; remarcă faptul că 
crearea unor capacități de rezervă duce la 
costuri semnificative și ia act de faptul că 
se solicită tot mai des o promovare a 
acestora, pentru a face mai atractivă din 
punct de vedere economic crearea sau 
menținerea rezervelor convenționale; 
respinge o cursă pentru subvenții între 
sursele de energie și solicită elaborarea 
unui concept al pieței energetice bazat pe 
principiile economiei de piață;

12. constată faptul că extinderea surselor 
regenerabile de energie cu alimentare 
fluctuantă presupune existența unor 
capacități de rezervă în producția de 
energie convențională care până în prezent 
nu sunt disponibile, în vederea garantării 
siguranței aprovizionării; recunoaște faptul 
că dezvoltarea unor capacități de rezervă 
duce la costuri semnificative și ia act de 
faptul că se solicită tot mai des o 
promovare a acestora, fără denaturarea 
pieței de energie, pentru a face mai 
atractivă din punct de vedere comercial
crearea sau menținerea rezervelor 
convenționale; respinge conceptul de 
concurență în ceea ce privește subvențiile 
și solicită elaborarea unui concept al pieței 
de energie bazat pe principiile economiei 
de piață prin eliminarea prioritară a 
denaturărilor de piață existente; dacă 
piețele de energie nu produc remunerarea 
necesară pentru o piață echilibrată cu o 
pondere mare de energie electrică 
provenită din surse regenerabile de 
energie și o capacitate suficientă de 
rezervă, un element complementar al 
proiectării pieței cu mecanisme de 
capacitate coordonate la nivelul UE poate 
fi o abordare pentru corectarea lipsei unei 
profitabilități adecvate;
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Or. en

Amendamentul 241
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată faptul că extinderea energiilor 
regenerabile cu alimentare fluctuantă 
presupune existența unor capacități de 
rezervă în producția de energie 
convențională care până în prezent nu sunt 
disponibile, în vederea garantării siguranței 
de aprovizionare; remarcă faptul că 
crearea unor capacități de rezervă duce la 
costuri semnificative și ia act de faptul că 
se solicită tot mai des o promovare a 
acestora, pentru a face mai atractivă din 
punct de vedere economic crearea sau 
menținerea rezervelor convenționale; 
respinge o cursă pentru subvenții între 
sursele de energie și solicită elaborarea 
unui concept al pieței energetice bazat pe 
principiile economiei de piață;

12. constată faptul că extinderea surselor 
regenerabile de energie cu alimentare 
fluctuantă presupune existența unor 
capacități de rezervă în producția de 
energie convențională care funcționează 
doar câteva ore, în vederea garantării 
siguranței aprovizionării; recunoaște faptul 
că dezvoltarea unor capacități de rezervă 
duce la costuri semnificative și ia act de 
faptul că se solicită tot mai des o 
promovare a acestora, fără denaturarea 
pieței de energie, pentru a face mai 
atractivă din punct de vedere economic 
crearea sau menținerea rezervelor 
convenționale; respinge conceptul de 
concurență în ceea ce privește subvențiile 
și solicită elaborarea unui concept al pieței 
de energie bazat pe principiile economiei 
de piață prin eliminarea prioritară a 
denaturărilor de piață existente; dacă 
piețele energiei nu produc remunerarea 
impusă pentru o piață echilibrată cu o 
pondere mare de energie electrică 
provenită din surse regenerabile de 
energie și o capacitate suficientă de 
rezervă, un element complementar al 
proiectării pieței cu mecanisme de 
capacitate coordonate la nivelul UE poate 
fi o abordare pentru corectarea lipsei unei 
profitabilități adecvate;

Or. en
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Amendamentul 242
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată faptul că extinderea energiilor 
regenerabile cu alimentare fluctuantă va
presupune existența unor capacități de 
rezervă în producția de energie 
convențională care până în prezent nu sunt 
disponibile, în vederea garantării siguranței 
de aprovizionare; remarcă faptul că
crearea unor capacități de rezervă duce la 
costuri semnificative și ia act de faptul că 
se solicită tot mai des o promovare a 
acestora, pentru a face mai atractivă din 
punct de vedere economic crearea sau 
menținerea rezervelor convenționale; 
respinge o cursă pentru subvenții între 
sursele de energie și solicită elaborarea 
unui concept al pieței energetice bazat pe 
principiile economiei de piață;

12. constată faptul că extinderea surselor 
regenerabile de energie cu alimentare 
fluctuantă va presupune existența unor 
capacități de rezervă în producția de 
energie convențională care până în prezent 
nu sunt disponibile, în vederea garantării 
siguranței aprovizionării; recunoaște faptul 
că dezvoltarea unor capacități de rezervă 
duce la costuri semnificative și ia act de 
faptul că se solicită tot mai des o 
promovare a acestora, pentru a face mai 
atractivă din punct de vedere comercial
crearea sau menținerea rezervelor 
convenționale; respinge conceptul de 
concurență în ceea ce privește subvențiile,
însă recunoaște că ajutorul de stat a fost
necesar în trecut în dezvoltarea tuturor 
surselor de energie;

Or. en

Amendamentul 243
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază importanța pentru 
desfășurarea de surse regenerabile de 
energie eficiente din punct de vedere al 
costului a unei superrețele și a rețelei 
offshore din Marea Nordului; subliniază 
în această privință importanța Inițiativei 
privind rețeaua offshore pentru țările din 
Marea Nordului (NSCOGI), la momentul 
la care au fost anunțate peste 140 GW de 
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proiecte referitoare la energia eoliană; 
invită statele membre și Comisia să dea 
un imbold suplimentar NSCOGI;

Or. en

Amendamentul 244
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită Comisia să evalueze dacă 
există o problemă de capacitate în UE și 
care este volumul capacității ferme care 
poate fi asigurat de sursele regenerabile 
de energie în cadrul unui sistem energetic 
european integrat, precum și eventualul 
impact pozitiv asupra adecvării generării; 
invită ENTSO-E să dezvolte și să pună în 
aplicare o metodologie de evaluare a 
capacității ferme a surselor regenerabile 
de energie variabile și să o ia în 
considerare în analiza sa ulterioară 
privind sistemul și în previziunea privind 
adecvarea;

Or. en

Amendamentul 245
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că energiile regenerabile, în 
cazul în care ele reprezintă o cotă
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele; constată 

13. subliniază că sursele regenerabile de 
energie, în cazul în care ele au o pondere
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele; este 
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că introducerea în rețea a unor cantități 
tot mai mari de energie regenerabilă
influențează considerabil siguranța 
aprovizionării în unele state membre; este 
îngrijorat de faptul că, potrivit Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E), 
80% din toate dificultățile de aprovizionare 
în cadrul rețelelor europene de energie sunt 
legate direct sau indirect de alimentarea în 
rețea a energiilor regenerabile;

îngrijorat de faptul că, potrivit Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E), 
80 % dintre toate dificultățile de 
aprovizionare în cadrul rețelelor europene 
de energie sunt legate direct sau indirect de 
alimentarea în rețea din surse regenerabile 
de energie;

Or. en

Amendamentul 246
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că energiile regenerabile, în 
cazul în care ele reprezintă o cotă
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele; constată 
că introducerea în rețea a unor cantități tot 
mai mari de energie regenerabilă
influențează considerabil siguranța 
aprovizionării în unele state membre; este 
îngrijorat de faptul că, potrivit Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E), 
80% din toate dificultățile de 
aprovizionare în cadrul rețelelor europene 
de energie sunt legate direct sau indirect 
de alimentarea în rețea a energiilor 
regenerabile;

13. subliniază că sursele regenerabile de 
energie, în cazul în care ele au o pondere
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele; constată 
că introducerea în rețea a unor cantități tot 
mai mari de surse regenerabilă de energie
influențează considerabil siguranța 
aprovizionării în unele state membre;

Or. en

Amendamentul 247
Bernd Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că energiile regenerabile, în 
cazul în care ele reprezintă o cotă
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele; constată 
că introducerea în rețea a unor cantități tot 
mai mari de energie regenerabilă
influențează considerabil siguranța 
aprovizionării în unele state membre; este 
îngrijorat de faptul că, potrivit Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E), 
80% din toate dificultățile de aprovizionare 
în cadrul rețelelor europene de energie sunt 
legate direct sau indirect de alimentarea în 
rețea a energiilor regenerabile;

13. subliniază că sursele regenerabile de 
energie, în cazul în care ele au o pondere
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele, care însă 
poate fi gestionată; constată că, în unele 
state membre, introducerea în rețea a unor 
cantități tot mai mari de surse regenerabile 
de energie a fost făcută fără extinderea 
simultană a infrastructurii energetice,
fapt care influențează considerabil 
siguranța aprovizionării; subliniază că, 
potrivit Rețelei europene a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
(ENTSO), o parte semnificativă din 
dificultățile de aprovizionare în cadrul 
rețelelor europene de energie este legată de 
alimentarea în rețea din surse regenerabile
de energie și este cauzată în special de 
extinderea insuficientă a infrastructurii 
energetice;

Or. de

Amendamentul 248
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că energiile regenerabile, în 
cazul în care ele reprezintă o cotă
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele; constată 
că introducerea în rețea a unor cantități 

13. subliniază că sursele regenerabile de 
energie, în cazul în care ele au o pondere
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele;
reamintește că investiția în surse 
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tot mai mari de energie regenerabilă
influențează considerabil siguranța 
aprovizionării în unele state membre; este 
îngrijorat de faptul că, potrivit Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E), 
80% din toate dificultățile de aprovizionare 
în cadrul rețelelor europene de energie sunt 
legate direct sau indirect de alimentarea în 
rețea a energiilor regenerabile;

regenerabile de energie reprezintă peste 
jumătate dintre toate investițiile în noi 
capacități de generare din ultimii 10 ani și 
aceasta va continua să crească; prin 
urmare, înțelege că, potrivit Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E), 
40 %1 dintre toate dificultățile de 
aprovizionare în cadrul rețelelor europene 
de energie sunt legate direct sau indirect de
alimentarea în rețea din surse regenerabile 
de energie;

__________________
1 Investiții necesare în blocaje, care 
contribuie la atingerea celor trei obiective 
ale politicii energetice a UE ale pieței 
interne, siguranța aprovizionării și 
integrarea surselor regenerabile de 
energie – așa-numita categorie „neutră” –
trebuie scoasă dintr-o evaluare corectă.

Or. en

Amendamentul 249
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că energiile regenerabile, în 
cazul în care ele reprezintă o cotă 
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele; constată 
că introducerea în rețea a unor cantități tot 
mai mari de energie regenerabilă
influențează considerabil siguranța 
aprovizionării în unele state membre; este 
îngrijorat de faptul că, potrivit Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E), 
80% din toate dificultățile de aprovizionare 
în cadrul rețelelor europene de energie sunt 
legate direct sau indirect de alimentarea în 

13. subliniază că sursele regenerabile de 
energie, în cazul în care ele au o pondere
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele; constată 
că introducerea în rețea a unor cantități tot 
mai mari de surse regenerabile de energie
influențează siguranța aprovizionării în 
unele state membre, ca urmare a 
infrastructurii inadecvate a rețelelor; ia 
act de constarea Rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică (ENTSO-E), potrivit 
căreia mai puțin de 50 % dintre toate 
dificultățile de aprovizionare în cadrul 
rețelelor europene de energie sunt legate 
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rețea a energiilor regenerabile; direct de alimentarea în rețea din surse 
regenerabile de energie, în timp ce sursele 
regenerabile de energie au constituit peste 
50 % din capacitatea instalată începând 
din 2000; remarcă faptul că actualizarea 
rețelelor europene este necesară în primul 
rând ca urmare a creării unei piețe unice 
de energie electrică și a necesității de a 
asigura creșterea siguranței 
aprovizionării și că beneficiile actualizării 
rețelei europene vor compensa costurile 
sale prin oferirea unei funcționări mult 
mai eficiente a sistemului energetic 
european; 

Or. en

Amendamentul 250
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că energiile regenerabile, în 
cazul în care ele reprezintă o cotă 
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele; constată 
că introducerea în rețea a unor cantități 
tot mai mari de energie regenerabilă
influențează considerabil siguranța 
aprovizionării în unele state membre; este 
îngrijorat de faptul că, potrivit Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E), 
80% din toate dificultățile de 
aprovizionare în cadrul rețelelor europene 
de energie sunt legate direct sau indirect
de alimentarea în rețea a energiilor 
regenerabile;

13. subliniază că sursele regenerabile de 
energie, în cazul în care ele au o pondere
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele; constată 
că, în unele state membre, siguranța 
aprovizionării va crește semnificativ prin 
contribuția noilor tehnologii precum 
rețelele inteligente și gestionarea cererii, 
contribuind în mod semnificativ la o mai 
bună gestionare a rețelelor;

Or. en



AM\920120RO.doc 131/271 PE500.604v01-00

RO

Amendamentul 251
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că energiile regenerabile, în 
cazul în care ele reprezintă o cotă
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele; constată 
că introducerea în rețea a unor cantități tot 
mai mari de energie regenerabilă
influențează considerabil siguranța 
aprovizionării în unele state membre; este 
îngrijorat de faptul că, potrivit Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E), 
80% din toate dificultățile de aprovizionare
în cadrul rețelelor europene de energie sunt 
legate direct sau indirect de alimentarea în 
rețea a energiilor regenerabile;

13. subliniază că sursele regenerabile de 
energie, în cazul în care ele au o pondere
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 
infrastructura existentă de rețele; constată 
că introducerea în rețea a unor cantități tot 
mai mari de surse regenerabile de energie 
influențează considerabil siguranța 
aprovizionării în unele state membre; este 
îngrijorat de faptul că, potrivit Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E), 
80 % dintre toate dificultățile de 
aprovizionare în cadrul rețelelor europene 
de energie sunt legate direct sau indirect de 
alimentarea în rețea din surse regenerabile 
de energie; invită operatorii sistemului de 
transport să își actualizeze politicile de 
dezvoltare a rețelei lor pentru a face față 
integrării capacităților de producție a 
surselor regenerabile de energie, 
menținând în același timp siguranța 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 252
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că energiile regenerabile, în 
cazul în care ele reprezintă o cotă
importantă în cadrul mixului energetic, 
constituie o imensă provocare pentru 

13. subliniază că E-SRE, în cazul în care 
ele au o pondere importantă în cadrul 
mixului energetic, constituie o imensă 
provocare pentru infrastructura existentă de 
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infrastructura existentă de rețele; constată 
că introducerea în rețea a unor cantități tot 
mai mari de energie regenerabilă
influențează considerabil siguranța 
aprovizionării în unele state membre; este 
îngrijorat de faptul că, potrivit Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E), 
80% din toate dificultățile de aprovizionare 
în cadrul rețelelor europene de energie sunt 
legate direct sau indirect de alimentarea în 
rețea a energiilor regenerabile;

rețele; constată că introducerea în rețea a 
unor cantități tot mai mari de surse 
regenerabile de energie influențează 
considerabil siguranța aprovizionării în 
unele state membre; este îngrijorat de 
faptul că, potrivit Rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică (ENTSO-E), 80 % dintre
toate dificultățile de aprovizionare în 
cadrul rețelelor europene de energie sunt 
legate direct sau indirect de alimentarea în 
rețea din E-SRE;

Or. en

Amendamentul 253
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. observă, în plus, că integrarea 
surselor regenerabile de energie va 
necesita o cooperare consolidată între 
operatorii sistemului de transmisie și de 
distribuție, în vederea unei mai bune 
adaptări a ponderii în creștere a 
producției distribuite; subliniază 
importanța implementării de noi abordări 
pentru depășirea blocajelor privind 
rețelele de distribuție, fapt ce nu implică 
întotdeauna extinderea și consolidarea 
rețelei;

Or. en

Amendamentul 254
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru energii 
regenerabile din UE se află deseori la 
mare distanță, din punct de vedere 
geografic, de centrele de consum;
constată că aceste situri pot fi folosite 
doar dacă sunt extinse rețelele de 
transport;

14. constată că o strategie de desfășurare a 
surselor regenerabile de energie bazată 
doar pe siturile cele mai competitive din 
punct de vedere al resurselor ar implica o 
utilizare mult mai mare a sistemelor de 
transport comparativ cu o strategie 
orientată spre consum concentrată pe 
dezvoltarea de surse regenerabile de 
energie din apropierea zonelor cu un 
consum ridicat;

Or. en

Amendamentul 255
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru energii 
regenerabile din UE se află deseori la mare 
distanță, din punct de vedere geografic, de 
centrele de consum; constată că aceste 
situri pot fi folosite doar dacă sunt extinse 
rețelele de transport;

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru surse 
regenerabile de energie din UE se află 
deseori la mare distanță, din punct de 
vedere geografic, de centrele de consum, în 
timp ce instalațiile descentralizate și de 
generare din apropierea centrelor de 
consum pot avea o contribuție 
semnificativă în evitarea congestionărilor 
și a extinderilor ulterioare ale rețelei de 
energie electrică și pot conduce la 
reduceri ale costurilor macroeconomice;
subliniază că Comisia ar trebui să 
elaboreze instrumente adecvate de 
modelizare pentru a defini mixul optim de 
instalații de generare la scară largă și de 
instalații la nivel de distribuție;

Or. en
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Amendamentul 256
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru energii 
regenerabile din UE se află deseori la mare 
distanță, din punct de vedere geografic, de 
centrele de consum; constată că aceste 
situri pot fi folosite doar dacă sunt extinse 
rețelele de transport;

14. constată că, pe de o parte, unele dintre
cele mai bune și mai competitive situri 
pentru surse regenerabile de energie din 
UE se află deseori la mare distanță, din 
punct de vedere geografic, de centrele de 
consum; constată că aceste situri pot fi 
folosite doar dacă sunt extinse rețelele de 
transport; constată, pe de o parte, că o 
aprovizionare descentralizată cu energie 
din surse regenerabilă diminuează nevoia 
de a construi linii de transport noi – și 
astfel, costurile asociate – precum 
tehnologiile descentralizate – care pot fi 
integrate direct în locuințe, orașe și zone 
izolate – sunt mult mai apropiate de 
consumatorii finali;

Or. en

Amendamentul 257
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că cele mai bune și mai
competitive situri pentru energii 
regenerabile din UE se află deseori la mare 
distanță, din punct de vedere geografic, de 
centrele de consum; constată că aceste 
situri pot fi folosite doar dacă sunt extinse 
rețelele de transport;

14. constată că, în timp ce numeroase 
situri competitive pentru sursele 
regenerabile de energie din UE se află 
deseori la mare distanță, din punct de 
vedere geografic, de centrele de consum, 
ceea ce face ca utilizarea acestor situri să 
fie condiționată de dezvoltarea de rețele 
de transport; constată că, prin contrast, 
există un potențial semnificativ pentru 
dezvoltarea pe plan local a unei încălziri, 
răciri și energii electrice pe bază de surse 
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regenerabile; subliniază că o abordare 
integrată în sistemul energetic, implicând 
o perspectivă care acoperă atât cererea, 
cât și aprovizionarea cu căldură și energie 
electrică, este necesar să se stabilească 
strategia cea mai rentabilă de promovare 
a surselor regenerabile de energie în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 258
Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru energii 
regenerabile din UE se află deseori la mare 
distanță, din punct de vedere geografic, de 
centrele de consum; constată că aceste 
situri pot fi folosite doar dacă sunt extinse 
rețelele de transport;

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru sursele 
regenerabile de energie din UE se află 
deseori la mare distanță, din punct de 
vedere geografic, de centrele de consum; 
constată că aceste situri pot fi folosite doar 
dacă sunt extinse rețelele de transport; cu 
toate acestea, observă, de asemenea, 
potențialul microgenerării de energie din 
surse regenerabile precum încălzirea 
geotermică și energia solară, astfel cum 
sunt menționate în Comunicarea Comisiei 
(COM(2012)271), precum și instalații 
locale pe bază de biogaz;

Or. en

Amendamentul 259
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru energii 
regenerabile din UE se află deseori la mare 
distanță, din punct de vedere geografic, de 
centrele de consum; constată că aceste 
situri pot fi folosite doar dacă sunt extinse 
rețelele de transport;

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru sursele 
regenerabile de energie din UE se află 
deseori la mare distanță, din punct de 
vedere geografic, de centrele de consum; 
constată că aceste situri pot fi folosite doar 
dacă sunt extinse rețelele de transport; 
subliniază rentabilitatea unei abordări 
integrate în sistemul energetic, implicând 
o opinie care acoperă atât cererea, cât și 
aprovizionarea cu căldură și energie 
electrică;

Or. en

Amendamentul 260
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru energii 
regenerabile din UE se află deseori la mare 
distanță, din punct de vedere geografic, de 
centrele de consum; constată că aceste 
situri pot fi folosite doar dacă sunt extinse 
rețelele de transport;

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru sursele 
regenerabile de energie din UE se află 
deseori la mare distanță, din punct de 
vedere geografic, de centrele de consum; 
constată că aceste situri pot fi folosite doar 
dacă sunt extinse rețelele de transport; 
subliniază că producția locală eficientă de 
surse regenerabile de energie este, de 
asemenea, promovată pentru a reduce 
pierderile de transmisie și a consolida 
siguranța aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 261
Herbert Reul
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru energii
regenerabile din UE se află deseori la mare 
distanță, din punct de vedere geografic, de 
centrele de consum; constată că aceste 
situri pot fi folosite doar dacă sunt extinse 
rețelele de transport;

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru sursele
regenerabile de energie din UE se află 
deseori la mare distanță, din punct de 
vedere geografic, de centrele de consum; 
constată că aceste situri pot fi folosite doar 
dacă sunt extinse rețelele de transport și 
distribuție; subliniază că trebuie 
accelerate procedurile de autorizare 
pentru proiectele de infrastructură 
energetică;

Or. de

Amendamentul 262
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru energii 
regenerabile din UE se află deseori la mare 
distanță, din punct de vedere geografic, de 
centrele de consum; constată că aceste 
situri pot fi folosite doar dacă sunt extinse 
rețelele de transport;

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru sursele 
regenerabile de energie din UE se află 
deseori la mare distanță, din punct de 
vedere geografic, de centrele de consum; 
constată că aceste situri pot fi folosite doar 
dacă sunt extinse rețelele de transport și 
consolidarea interconexiunilor;

Or. en

Amendamentul 263
Alejo Vidal-Quadras
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru energii 
regenerabile din UE se află deseori la mare 
distanță, din punct de vedere geografic, de 
centrele de consum; constată că aceste 
situri pot fi folosite doar dacă sunt extinse 
rețelele de transport;

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru sursele 
regenerabile de energie din UE se află 
deseori la mare distanță, din punct de 
vedere geografic, de centrele de consum; 
constată că aceste situri pot fi folosite doar 
dacă sunt extinse rețelele de transport și 
consolidarea interconexiunilor 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 264
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru energii 
regenerabile din UE se află deseori la mare 
distanță, din punct de vedere geografic, de 
centrele de consum; constată că aceste 
situri pot fi folosite doar dacă sunt extinse
rețelele de transport;

14. constată că cele mai bune și mai 
competitive situri pentru sursele 
regenerabile de energie din UE se află 
deseori la mare distanță, din punct de 
vedere geografic, de centrele de consum; 
constată că aceste situri pot fi folosite cel 
mai eficient doar dacă este extinsă 
infrastructura energetică la toate rețelele;

Or. de

Amendamentul 265
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că extinderea puternică a 
energiilor regenerabile și dependența de 
condițiile meteorologice și depărtarea de 
sarcină a aprovizionării poate determina 
fluxuri de energie transfrontaliere 
necoordonate în alte state membre (loop 
flows), iar pentru menținerea siguranței 
aprovizionării vor fi necesare tot mai des 
intervenții la nivelul sarcinii în cazul în 
care extinderea nu este însoțită de 
dezvoltarea rețelei; este îngrijorat din 
cauza stadiului de dezvoltare al
infrastructurii de rețele din statele membre;

15. constată că instalațiile de depozitare și
capacitățile de rețea insuficiente, precum 
și colaborarea nesatisfăcătoare dintre 
operatorii rețelelor de transport pot
determina fluxuri de energie 
transfrontaliere necoordonate în alte state 
membre (loop flows), iar pentru 
menținerea siguranței aprovizionării vor fi 
necesare tot mai des intervenții la nivelul 
sarcinii; este îngrijorat din cauza stadiului 
de dezvoltare a infrastructurii de rețele din 
statele membre; solicită statelor membre 
ale UE să accelereze fără întârziere 
extinderea rețelelor de transport și 
distribuție și să promoveze o cooperare 
consolidată a operatorilor rețelelor de 
transport;

Or. de

Amendamentul 266
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că extinderea puternică a 
energiilor regenerabile și dependența de 
condițiile meteorologice și depărtarea de 
sarcină a aprovizionării poate determina 
fluxuri de energie transfrontaliere 
necoordonate în alte state membre (loop 
flows), iar pentru menținerea siguranței 
aprovizionării vor fi necesare tot mai des 
intervenții la nivelul sarcinii în cazul în 
care extinderea nu este însoțită de 
dezvoltarea rețelei; este îngrijorat din cauza 
stadiului de dezvoltare al infrastructurii de 
rețele din statele membre;

15. constată că extinderea puternică a 
surselor regenerabile de energie și 
dependența de condițiile meteorologice și 
depărtarea de sarcină a aprovizionării pot
determina fluxuri de energie 
transfrontaliere necoordonate în alte state 
membre (loop flows), iar pentru 
menținerea siguranței aprovizionării și 
reducerea capacităților de transport ale 
rețelelor transfrontaliere disponibile în 
scopuri comerciale vor fi necesare tot mai 
des intervenții la nivelul sarcinii în cazul în 
care extinderea nu este însoțită de 
dezvoltarea rețelei; este îngrijorat din cauza 
stadiului de dezvoltare a infrastructurii de 
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rețele din statele membre; solicită statelor 
membre să accelereze dezvoltarea 
rețelelor lor interne necesare pentru a 
face față nivelului ridicat al producției de 
surse regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 267
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că extinderea puternică a 
energiilor regenerabile și dependența de 
condițiile meteorologice și depărtarea de 
sarcină a aprovizionării poate determina 
fluxuri de energie transfrontaliere 
necoordonate în alte state membre (loop 
flows), iar pentru menținerea siguranței 
aprovizionării vor fi necesare tot mai des 
intervenții la nivelul sarcinii în cazul în 
care extinderea nu este însoțită de 
dezvoltarea rețelei; este îngrijorat din cauza 
stadiului de dezvoltare al infrastructurii de 
rețele din statele membre;

15. constată că extinderea puternică a 
surselor regenerabile de energie și 
dependența de condițiile meteorologice și 
depărtarea de sarcină a aprovizionării pot
determina fluxuri de energie 
transfrontaliere necoordonate în alte state 
membre (loop flows) care ar putea cauza 
situații de urgență serioase, iar pentru 
menținerea siguranței aprovizionării vor fi 
necesare tot mai des intervenții la nivelul 
sarcinii în cazul în care extinderea nu este 
însoțită de dezvoltarea rețelei în statele 
membre respective; este îngrijorat din 
cauza stadiului de reparare a infrastructurii 
de rețele din statele membre, care este 
insuficientă pentru gestionarea eficientă a 
fluxului și a aprovizionării de energie;

Or. pl

Amendamentul 268
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că extinderea puternică a 
energiilor regenerabile și dependența de 
condițiile meteorologice și depărtarea de 
sarcină a aprovizionării poate determina 
fluxuri de energie transfrontaliere 
necoordonate în alte state membre (loop 
flows), iar pentru menținerea siguranței 
aprovizionării vor fi necesare tot mai des 
intervenții la nivelul sarcinii în cazul în 
care extinderea nu este însoțită de 
dezvoltarea rețelei; este îngrijorat din cauza 
stadiului de dezvoltare al infrastructurii de 
rețele din statele membre;

15. constată că extinderea puternică a 
surselor regenerabile de energie și 
dependența de condițiile meteorologice și 
depărtarea de sarcină a aprovizionării pot 
determina fluxuri de energie 
transfrontaliere necoordonate în alte state 
membre (loop flows), iar pentru 
menținerea siguranței aprovizionării vor fi 
necesare tot mai des intervenții la nivelul 
sarcinii în cazul în care extinderea nu este 
însoțită de dezvoltarea rețelei; subliniază 
importanța cooperării și a coordonării 
transfrontaliere în construcția de rețele;
este îngrijorat din cauza stadiului de 
dezvoltare a infrastructurii de rețele din 
statele membre;

Or. sl

Amendamentul 269
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că extinderea puternică a 
energiilor regenerabile și dependența de 
condițiile meteorologice și depărtarea de 
sarcină a aprovizionării poate determina 
fluxuri de energie transfrontaliere 
necoordonate în alte state membre (loop 
flows), iar pentru menținerea siguranței 
aprovizionării vor fi necesare tot mai des 
intervenții la nivelul sarcinii în cazul în 
care extinderea nu este însoțită de 
dezvoltarea rețelei; este îngrijorat din 
cauza stadiului de dezvoltare al 
infrastructurii de rețele din statele 
membre;

15. constată că extinderea puternică a 
surselor regenerabile de energie și 
dependența de condițiile meteorologice și 
depărtarea parțială de sarcină a 
aprovizionării pot determina fluxuri de 
energie transfrontaliere necoordonate în 
alte state membre (loop flows), iar pentru 
menținerea siguranței aprovizionării vor fi 
necesare tot mai des intervenții la nivelul 
sarcinii în cazul în care extinderea nu este 
însoțită de optimizarea rețelei în ceea ce 
privește exploatarea sistemului, precum 
monitorizarea liniei de temperatură, 
precum și, atunci când este adecvată, 
dezvoltarea rețelei și a capacităților 
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adecvate de stocare;

Or. en

Amendamentul 270
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că extinderea puternică a 
energiilor regenerabile și dependența de 
condițiile meteorologice și depărtarea de 
sarcină a aprovizionării poate determina 
fluxuri de energie transfrontaliere 
necoordonate în alte state membre (loop 
flows), iar pentru menținerea siguranței 
aprovizionării vor fi necesare tot mai des 
intervenții la nivelul sarcinii în cazul în 
care extinderea nu este însoțită de 
dezvoltarea rețelei; este îngrijorat din cauza
stadiului de dezvoltare al infrastructurii de 
rețele din statele membre;

15. constată că extinderea puternică a 
surselor regenerabile de energie și 
dependența de condițiile meteorologice și 
depărtarea de sarcină a aprovizionării ar 
putea determina fluxuri de energie 
transfrontaliere necoordonate în alte state 
membre (loop flows), iar pentru 
menținerea siguranței aprovizionării vor fi 
necesare tot mai des intervenții la nivelul 
sarcinii în cazul în care extinderea nu este 
însoțită de dezvoltarea rețelei și o mai 
bună coordonare între operatorii 
sistemului; este îngrijorat din cauza 
stadiului de dezvoltare a infrastructurii de 
rețele din statele membre;

Or. en

Amendamentul 271
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că extinderea puternică a 
energiilor regenerabile și dependența de 
condițiile meteorologice și depărtarea de 
sarcină a aprovizionării poate determina 
fluxuri de energie transfrontaliere 
necoordonate în alte state membre (loop 

15. constată că extinderea puternică a 
surselor regenerabile de energie și 
dependența de condițiile meteorologice și 
depărtarea de sarcină a aprovizionării pot
determina fluxuri de energie 
transfrontaliere necoordonate în alte state 
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flows), iar pentru menținerea siguranței 
aprovizionării vor fi necesare tot mai des 
intervenții la nivelul sarcinii în cazul în 
care extinderea nu este însoțită de 
dezvoltarea rețelei; este îngrijorat din cauza 
stadiului de dezvoltare al infrastructurii de 
rețele din statele membre;

membre (loop flows), iar pentru 
menținerea siguranței aprovizionării sau a 
transformatoarelor defazoare vor fi 
necesare tot mai des intervenții la nivelul 
sarcinii în cazul în care extinderea nu este 
însoțită de dezvoltarea rețelei; este 
îngrijorat din cauza stadiului de dezvoltare 
a infrastructurii de rețele din statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 272
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că extinderea puternică a 
energiilor regenerabile și dependența de 
condițiile meteorologice și depărtarea de 
sarcină a aprovizionării poate determina 
fluxuri de energie transfrontaliere 
necoordonate în alte state membre (loop 
flows), iar pentru menținerea siguranței 
aprovizionării vor fi necesare tot mai des 
intervenții la nivelul sarcinii în cazul în 
care extinderea nu este însoțită de 
dezvoltarea rețelei; este îngrijorat din cauza 
stadiului de dezvoltare al infrastructurii de 
rețele din statele membre;

15. constată că extinderea puternică a E-
SRE și dependența de condițiile 
meteorologice și depărtarea de sarcină a 
aprovizionării pot determina fluxuri de 
energie transfrontaliere necoordonate în 
alte state membre (loop flows), iar pentru 
menținerea siguranței aprovizionării vor fi 
necesare tot mai des intervenții la nivelul 
sarcinii în cazul în care extinderea nu este 
însoțită de dezvoltarea rețelei; este 
îngrijorat din cauza stadiului de dezvoltare 
a infrastructurii de rețele din statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 273
Ivo Belet

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

15a. constată că producția descentralizată 
de energie din surse regenerabile, sub 
formă de cooperative ale cetățenilor care 
investesc în comun în producția și 
aprovizionarea cu energie din surse 
regenerabile în mediul propriu, are, de 
asemenea, un rol important în viitoarea 
politică privind energia din surse 
regenerabile;

Or. nl

Amendamentul 274
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei să elaboreze un 
mecanism de compensare pe termen scurt 
a fluxurilor de energie care furnizează 
statelor membre o metodologie corectă de 
partajare a costurilor până la momentul 
realizării dezvoltărilor necesare ale rețelei 
și al asocierii pieței pe baza fluxului;

Or. en

Amendamentul 275
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește că promovarea 
interconexiunilor rețelelor energetice este 
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unul dintre obiectivele politicii energetice 
a Uniunii; solicită o extindere mai rapidă 
a conexiunilor dintre statele membre, o 
dezvoltare a acestora contribuind în mod 
esențial la o mai bună integrare a surselor 
regenerabile de energie pe piața internă 
europeană a energiei;

Or. de

Amendamentul 276
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei pentru a facilita
includerea energiei regenerabile în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei;

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei pentru a facilita
includerea surselor regenerabile de
energie în aprovizionarea cu energie; 
subliniază că, în prezent, hidroenergia 
este singura disponibilă la nivel comercial 
și avantajoasă din punctul de vedere al 
costurilor pentru mari volume de 
electricitate fluctuante; reamintește faptul 
că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei 
și solicită ca anumite tehnologii de 
stocare individuale să nu fie preferate în 
detrimentul altora; subliniază că, în 
prezent, condițiile-cadru de reglementare 
diferite, cum ar fi clasificarea 
capacităților de stocare a energiei ca 
utilizator final, împiedică recursul 
consolidat la stocare; recomandă, așadar, 
operarea unei diferențieri clare la nivel 
european între stocarea de energie 
electrică și stocarea de energie, pe de o 
parte, și utilizator final, pe de altă parte;

Or. de
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Amendamentul 277
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei pentru a facilita
includerea energiei regenerabile în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei;

16. subliniază potențialul tehnologiilor de 
gestionare a cererii și a rețelelor 
inteligente, al stocării și al 
microgenerării, pentru a facilita includerea
surselor regenerabile de energie în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei;

Or. en

Amendamentul 278
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei pentru a facilita
includerea energiei regenerabile în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei;

16. subliniază potențialul rețelelor 
inteligente, al instrumentelor de 
gestionare a cererii și al tehnologiilor de 
stocare a energiei de a facilita includerea
surselor regenerabile de energie în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări și 
desfășurării suplimentare în domeniul 
stocării energiei;

Or. en

Amendamentul 279
Bernd Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei pentru a facilita
includerea energiei regenerabile în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei;

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei pentru a facilita
includerea cât mai eficientă a surselor 
regenerabile de energie, atât pentru 
stocarea acesteia, cât și pentru 
echilibrarea fluctuațiilor de rețea;
reamintește faptul că sunt urgent necesare 
cercetări suplimentare în domeniul stocării 
energiei;

Or. de

Amendamentul 280
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei pentru a facilita
includerea energiei regenerabile în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei;

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei și măsuri care vizează 
cererea pentru a facilita includerea 
surselor regenerabile de energie în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei 
și al rețelelor inteligente; subliniază 
necesitatea reîndreptarea atenției asupra 
rolului pe care îl au consumatorii în ceea 
ce privește o mai bună funcționare a 
pieței, prin tăierea vârfului de sarcină și 
micșorarea facturilor la energie în același 
timp;

Or. en
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Amendamentul 281
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei pentru a facilita
includerea energiei regenerabile în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei;

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei și a stocării CO2
pentru a facilita includerea surselor 
regenerabile de energie în aprovizionarea 
cu energie; reamintește faptul că sunt 
urgent necesare cercetări suplimentare în 
domeniul stocării energiei și a CO2;

Or. sl

Amendamentul 282
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei pentru a facilita 
includerea energiei regenerabile în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei;

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei pentru a facilita
includerea E-SRE în aprovizionarea cu 
energie; reamintește faptul că sunt urgent 
necesare cercetări suplimentare în 
domeniul stocării energiei;

Or. en

Amendamentul 283
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
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de stocare a energiei pentru a facilita
includerea energiei regenerabile în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei;

de stocare a energiei și servicii de adaptare 
la cerere pentru a facilita includerea 
surselor regenerabile de energie în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei;

Or. en

Amendamentul 284
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei pentru a facilita
includerea energiei regenerabile în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei;

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
de stocare a energiei pentru a facilita
includerea surselor regenerabile de
energie în aprovizionarea cu energie; 
reamintește faptul că sunt urgent necesare 
cercetări suplimentare în domeniul stocării 
energiei; remarcă faptul că ar trebui 
făcute cercetări în special în domeniul 
depozitării cu viteză variabilă, întrucât 
aceasta permite o mai mare flexibilitate de 
reglare a vitezei și, astfel, o conectare mai 
rapidă și orientată; solicită statelor 
membre să evite duble impuneri pentru 
depozitarea energiei electrice;

Or. de

Amendamentul 285
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea unor tehnologii 16. subliniază necesitatea unor tehnologii 
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de stocare a energiei pentru a facilita
includerea energiei regenerabile în 
aprovizionarea cu energie; reamintește 
faptul că sunt urgent necesare cercetări 
suplimentare în domeniul stocării energiei;

de stocare a energiei pentru a facilita
includerea surselor regenerabile de 
energie în aprovizionarea cu energie; 
reamintește faptul că sunt urgent necesare 
cercetări suplimentare în domeniul stocării 
energiei, inclusiv pe baza cooperării cu 
centralele hidroelectrice de stocare prin 
pompare;

Or. pl

Amendamentul 286
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că este necesar să se creeze 
piețe transfrontaliere pentru servicii de 
rețea în materie de energie electrică de 
reglare și să se extindă rapid rețeaua de 
transport europeană, având în vedere 
integrarea transfrontalieră a 
hidroenergiei de stocare, în special în 
Scandinavia, în Alpi și Pirinei;

Or. de

Amendamentul 287
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. este convins de faptul că redresarea 
reprezintă o oportunitate pentru 
dezvoltarea pe viitor de surse regenerabile 
de energie și atingerea obiectivelor unui 
plan energetic european;
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Or. sl

Amendamentul 288
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. insistă asupra faptului că 
încurajarea investițiilor în infrastructurile 
de gaz existente și noi pentru a consolida 
dezvoltarea biometanului, a energiei pe 
bază de gaz și a energiei pe bază de 
hidrogen pe întreg teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 289
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază potențialul de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin 
creșterea utilizării gazului, a 
biometanului și a hidrogenului în sectorul 
transporturilor, precum și prin 
promovarea utilizării vehiculelor 
electrice;

Or. en

Amendamentul 290
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că extinderea pieței 
surselor regenerabile de energie în 
Europa trebuie să ia în considerare 
nedisponibilitatea materiilor prime 
necesare pentru construcția de panouri 
fotovoltaice, fapt care face ca industria 
Europei să fie necompetitivă pe piața 
globală;

Or. en

Amendamentul 291
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important în viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte fără întârziere 
propuneri pentru extinderea, promovarea și 
standardizarea rețelelor și a contoarelor 
inteligente de energie electrică; subliniază 
că, în acest context, atât siguranța în 
planificare a furnizorului, cât și acceptarea 
de către consumatori și protecția datelor 
trebuie să joace un rol important;

17. este de părere că TIC va contribui pe 
viitor la gestionarea aprovizionării și a 
cererii de energie; solicită Comisiei să 
prezinte fără întârziere propuneri pentru 
extinderea, promovarea și standardizarea 
rețelelor și a contoarelor inteligente de 
energie electrică; subliniază că, în acest 
context, atât siguranța în planificare a 
furnizorului, cât și acceptarea de către 
consumatori și protecția datelor trebuie să 
joace un rol important;

Or. en

Amendamentul 292
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important în viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte fără întârziere 
propuneri pentru extinderea, promovarea și 
standardizarea rețelelor și a contoarelor 
inteligente de energie electrică; subliniază 
că, în acest context, atât siguranța în 
planificare a furnizorului, cât și acceptarea 
de către consumatori și protecția datelor 
trebuie să joace un rol important;

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important pe viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea surselor regenerabile de 
energie; solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere propuneri pentru extinderea, 
promovarea și standardizarea rețelelor și a
contoarelor inteligente de energie electrică, 
stimulând eventualele sinergii în 
desfășurarea, dezvoltarea și întreținerea 
tuturor rețelelor de telecomunicații și 
energetice; subliniază că, în acest context, 
atât siguranța în planificare a furnizorului, 
cât și acceptarea de către consumatori și 
protecția datelor trebuie să joace un rol 
important;

Or. en

Amendamentul 293
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 17 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important în viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte fără întârziere 
propuneri pentru extinderea, promovarea și 
standardizarea rețelelor și a contoarelor 
inteligente de energie electrică; subliniază 
că, în acest context, atât siguranța în 
planificare a furnizorului, cât și acceptarea
de către consumatori și protecția datelor 
trebuie să joace un rol important;

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important pe viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea surselor regenerabile de 
energie; solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere propuneri pentru extinderea, 
promovarea și standardizarea rețelelor și a
contoarelor inteligente de energie electrică; 
solicită Comisiei Europene să sprijine în 
special cercetarea și dezvoltarea în acest 
domeniu; subliniază că, în acest context, 
atât siguranța în planificare a furnizorului, 
cât și acceptarea de către consumatori și 
protecția datelor trebuie să joace un rol 
important;
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Or. de

Amendamentul 294
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important în viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte fără întârziere 
propuneri pentru extinderea, promovarea și 
standardizarea rețelelor și a contoarelor 
inteligente de energie electrică; subliniază 
că, în acest context, atât siguranța în 
planificare a furnizorului, cât și acceptarea 
de către consumatori și protecția datelor 
trebuie să joace un rol important;

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important pe viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea surselor regenerabile de 
energie; solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere propuneri pentru extinderea, 
promovarea și standardizarea rețelelor și a
contoarelor inteligente de energie electrică; 
subliniază că finanțarea trebuie alocată în 
baza programului „Conectarea Europei” 
pentru a finanța dezvoltarea de rețele 
astfel încât să sporească introducerea 
energiei din surse regenerabile și să 
îmbunătățească stabilitatea sistemelor de 
transfer; subliniază că, în acest context, 
atât siguranța în planificare a furnizorului, 
cât și acceptarea de către consumatori și 
protecția datelor trebuie să joace un rol 
important;

Or. sl

Amendamentul 295
Vicky Ford, Giles Chichester

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important în viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea energiilor regenerabile; 

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important pe viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea surselor regenerabile de 
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solicită Comisiei să prezinte fără întârziere 
propuneri pentru extinderea, promovarea și 
standardizarea rețelelor și a contoarelor 
inteligente de energie electrică; subliniază 
că, în acest context, atât siguranța în 
planificare a furnizorului, cât și acceptarea 
de către consumatori și protecția datelor 
trebuie să joace un rol important;

energie; solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere propuneri pentru extinderea, 
promovarea și standardizarea rețelelor și a
contoarelor inteligente de energie electrică, 
dat fiind faptul că aceasta va permite tot 
mai mult implicarea mai multor 
participanți pe piață; subliniază că, în 
acest context, atât siguranța în planificare a 
furnizorului, cât și acceptarea de către 
consumatori și protecția datelor trebuie să 
joace un rol important;

Or. en

Amendamentul 296
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important în viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte fără întârziere 
propuneri pentru extinderea, promovarea și 
standardizarea rețelelor și a contoarelor 
inteligente de energie electrică; subliniază 
că, în acest context, atât siguranța în 
planificare a furnizorului, cât și acceptarea 
de către consumatori și protecția datelor 
trebuie să joace un rol important;

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important pe viitor în ceea ce 
privește gestionarea aprovizionării cu 
energie și gestionarea surselor 
regenerabile de energie; solicită Comisiei 
să prezinte fără întârziere propuneri pentru 
extinderea, promovarea și standardizarea 
rețelelor și a contoarelor inteligente de 
energie electrică; subliniază că, în acest 
context, atât siguranța în planificare a 
furnizorului, cât și acceptarea de către 
consumatori și protecția datelor trebuie să 
joace un rol important;

Or. pl

Amendamentul 297
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important în viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte fără întârziere 
propuneri pentru extinderea, promovarea și 
standardizarea rețelelor și a contoarelor 
inteligente de energie electrică; subliniază 
că, în acest context, atât siguranța în 
planificare a furnizorului, cât și acceptarea 
de către consumatori și protecția datelor 
trebuie să joace un rol important;

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important pe viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea surselor regenerabile de 
energie; solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere propuneri pentru extinderea, 
promovarea, standardizarea și 
desfășurarea în timp util a rețelelor și a 
contoarelor inteligente de energie electrică; 
subliniază că, în acest context, atât 
siguranța în planificare a furnizorului, cât 
și acceptarea de către consumatori și 
protecția datelor trebuie să joace un rol 
important;

Or. en

Amendamentul 298
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important în viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere propuneri pentru extinderea, 
promovarea și standardizarea rețelelor și 
a contoarelor inteligente de energie 
electrică; subliniază că, în acest context, 
atât siguranța în planificare a furnizorului, 
cât și acceptarea de către consumatori și 
protecția datelor trebuie să joace un rol 
important;

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important pe viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea surselor regenerabile de 
energie; solicită părților interesate 
multiple adiționale dezvoltări în domeniul 
standardizării rețelelor și contoarelor 
inteligente; subliniază că, în acest context, 
atât siguranța în planificare a furnizorului, 
cât și acceptarea de către consumatori și 
protecția datelor trebuie să joace un rol 
important;

Or. en
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Amendamentul 299
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important în viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte fără întârziere 
propuneri pentru extinderea, promovarea și 
standardizarea rețelelor și contoarelor 
inteligente de energie electrică; subliniază 
că, în acest context, atât siguranța în 
planificare a furnizorului, cât și acceptarea 
de către consumatori și protecția datelor 
trebuie să joace un rol important;

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important pe viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie, pentru 
a face consumatorii mai activi pe piață și 
gestionarea surselor regenerabile de 
energie; solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere propuneri pentru extinderea, 
promovarea și standardizarea rețelelor și 
contoarelor inteligente de energie electrică; 
subliniază că, în acest context, atât 
siguranța în planificare a furnizorului, cât 
și acceptarea de către consumatori și 
protecția datelor trebuie să joace un rol 
important;

Or. en

Amendamentul 300
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important în viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte fără întârziere 
propuneri pentru extinderea, promovarea și 
standardizarea rețelelor și a contoarelor 
inteligente de energie electrică; subliniază 
că, în acest context, atât siguranța în 
planificare a furnizorului, cât și acceptarea 
de către consumatori și protecția datelor 
trebuie să joace un rol important;

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important pe viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea surselor regenerabile de 
energie; solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere propuneri pentru extinderea, 
promovarea și standardizarea rețelelor și a
contoarelor inteligente de energie electrică, 
luând în considerare cel de al treilea 
pachet privind piața internă a energiei; 
subliniază că, în acest context, atât 
siguranța în planificare a furnizorului, cât 
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și acceptarea de către consumatori și 
protecția datelor trebuie să joace un rol 
important;

Or. de

Amendamentul 301
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important în viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte fără întârziere 
propuneri pentru extinderea, promovarea și 
standardizarea rețelelor și a contoarelor 
inteligente de energie electrică; subliniază 
că, în acest context, atât siguranța în 
planificare a furnizorului, cât și 
acceptarea de către consumatori și 
protecția datelor trebuie să joace un rol 
important;

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important pe viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea surselor regenerabile de 
energie; solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere propuneri pentru extinderea, 
promovarea și standardizarea rețelelor și a
contoarelor inteligente de energie electrică; 
subliniază că orice contor inteligent ar 
trebui proiectat și instalat în primul rând 
în beneficiul consumatorului, care ar 
trebui să fie singura persoană care decide 
cu privire la utilizarea datelor colectate 
din motive de protecție a datelor;

Or. en

Amendamentul 302
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important în viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea energiilor regenerabile; 

17. este convins de faptul că TIC vor juca 
un rol mai important pe viitor în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie și 
gestionarea surselor regenerabile de 
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solicită Comisiei să prezinte fără întârziere 
propuneri pentru extinderea, promovarea și 
standardizarea rețelelor și a contoarelor 
inteligente de energie electrică; subliniază 
că, în acest context, atât siguranța în 
planificare a furnizorului, cât și 
acceptarea de către consumatori și 
protecția datelor trebuie să joace un rol 
important;

energie; solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere propuneri pentru extinderea și 
standardizarea rețelelor și a contoarelor 
inteligente de energie electrică; subliniază 
necesitatea protecției datelor cu caracter 
personal ale consumatorilor; îndeamnă 
Comisia să evalueze cu atenție analizele 
cost-beneficiu naționale ale desfășurării 
contoarelor inteligente și, în special, 
evaluarea acestora în ceea ce privește 
impactul contoarelor inteligente asupra 
diferitelor grupuri de consumatori; și 
confirmă că alegerea consumatorului și 
angajamentul constituie precondiții 
necesare pentru succesul desfășurării 
contoarelor inteligente;

Or. en

Amendamentul 303
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. recunoaște că infrastructura de gaze 
naturale va juca un rol important în 
dezvoltarea energiei din surse 
regenerabile pe teritoriul Europei; 
biogazul, ca energie din surse 
regenerabile, poate fi alimentat cu 
ușurință, ca biometan, în infrastructura 
rețelelor de gaze naturale existente în 
prezent; tehnologiile noi precum „energia 
pe bază de hidrogen” și „energia pe bază 
de gaze naturale” vor beneficia în 
continuare de viitorul cadru al unei 
economii bazate pe emisii scăzute de 
carbon, utilizând infrastructurile existente 
și noi, care ar trebui promovate și 
dezvoltate;

Or. en
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Amendamentul 304
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. recunoaște că infrastructura de gaze 
naturale va juca un rol important în 
dezvoltarea energiei din surse 
regenerabile pe teritoriul Europei; în 
primul rând, biogazul care, ca energie din 
surse regenerabile, poate fi alimentat cu 
ușurință, ca biometan, în infrastructura 
rețelelor de gaze naturale existente în 
prezent; în al doilea rând, tehnologiile noi 
precum „energia pe bază de hidrogen” și 
„energia pe bază de gaze naturale” care 
vor beneficia în continuare de viitorul 
cadru al unei economii bazate pe emisii 
scăzute de carbon, utilizând 
infrastructurile existente și noi care ar 
trebui promovate și dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 305
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că hidroenergia trebuie să 
joace un rol central în dezvoltarea 
planificată a surselor regenerabile de 
energie, în special ca factor de echilibrare 
pentru producția tot mai mare de surse 
regenerabile de energie volatile, precum și 
ca soluție de stocare a energiei electrice
prin acumularea prin pompare; 
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subliniază că, prin urmare, potențialul de 
dezvoltare a producției de hidroenergie și 
a acumulării prin pompare în UE trebuie 
exploatate pe deplin;

Or. de

Amendamentul 306
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. constată că însuși sectorul TIC, în 
calitate de consumator major de energie 
electrică cu centre de date în UE, fiind 
responsabil de până la 1,5 % din 
consumul total de energie electrică și 
consumatorii fiind tot mai informați cu 
privire la amprenta de carbon a 
tehnologiei informației și a serviciilor de 
tip cloud pe care le utilizează, pot deveni 
un model demn de urmat pentru eficiența 
energetică și promovarea surselor 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 307
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că atunci când cetățenii 
dețin producții de surse regenerabile de 
energie prin modele deținute de 
cooperative sau comunități, există o 
creștere a acceptării sociale care reduce 
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timpul de planificare pentru punerea în 
aplicare și promovarea unei mai bune 
înțelegeri de către cetățeni a tranziției 
energetice;

Or. en

Amendamentul 308
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a subliniază că atunci când cetățenii 
dețin producții de surse regenerabile de 
energie prin modele deținute de 
cooperative sau comunități, există o 
creștere a acceptării sociale care reduce 
timpul de planificare pentru punerea în 
aplicare și promovarea unei mai bune 
înțelegeri de către cetățeni a tranziției 
energetice;

Or. en

Amendamentul 309
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. atrage atenția asupra potențialului 
pe care energia regenerabilă îl are pentru 
asigurarea infrastructurii necesare
utilizării pe scară largă a vehiculelor 
electrice sau hibride, datorită producției 
locale a energiei din surse regenerabile;

Or. ro
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Amendamentul 310
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază potențialul de economisire 
a energiei care rezultă din includerea 
traseului soarelui și a diferitelor fusuri 
orare din Europa în dezvoltarea surselor 
regenerabile de energie;

Or. de

Amendamentul 311
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
energiilor regenerabile va modifica
durabil peisajul din Europa; constată că 
acceptarea pe plan social a energiilor 
regenerabile este posibilă numai prin 
aplicarea unor proceduri transparente în 
domeniul amenajării teritoriului, al
construcțiilor și al autorizațiilor, în care 
să fie implicate toate părțile interesate;

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie va afecta
durabil peisajul și experiențele peisagistice
din Europa;

Or. nl

Amendamentul 312
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea
energiilor regenerabile va modifica 
durabil peisajul din Europa; constată că 
acceptarea pe plan social a energiilor 
regenerabile este posibilă numai prin 
aplicarea unor proceduri transparente în 
domeniul amenajării teritoriului, al
construcțiilor și al autorizațiilor, în care să 
fie implicate toate părțile interesate;

18. subliniază faptul că producția de 
energie și facilitățile de transport precum 
minele de cărbune, liniile de înaltă 
tensiune sau parcurile eoliene au avut și 
vor continua să aibă un impact asupra 
peisajului din Europa; constată că 
acceptarea pe plan social a proiectelor 
referitoare la energie este posibilă numai 
prin aplicarea unor proceduri transparente 
în domeniul amenajării teritoriului, al 
construcțiilor și al autorizațiilor, în care să 
fie implicate toate părțile interesate; salută 
inițiativele luate de statele membre ale 
UE, precum Belgia și Danemarca, unde 
obiectivele minime de 25 % și, respectiv, 
20 %, au fost stabilite pentru participarea 
cetățenilor la proiecte referitoare la 
energia din surse regenerabile; 
recomandă ca celelalte state membre să 
își stabilească în mod similar cotele 
pentru participarea cetățenilor la 
dezvoltarea de noi surse regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 313
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea
energiilor regenerabile va modifica 
durabil peisajul din Europa; constată că 
acceptarea pe plan social a energiilor 
regenerabile este posibilă numai prin 
aplicarea unor proceduri transparente în 
domeniul amenajării teritoriului, al

18. subliniază faptul că producția de 
energie și facilitățile de transport precum 
minele de cărbune, liniile de înaltă 
tensiune sau parcurile eoliene au avut și 
vor continua să aibă un impact asupra 
peisajului din Europa; constată că 
acceptarea pe plan social a proiectelor 
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construcțiilor și al autorizațiilor, în care să 
fie implicate toate părțile interesate;

referitoare la energie este posibilă numai 
prin aplicarea unor proceduri transparente 
în domeniul amenajării teritoriului, al
construcțiilor și al autorizațiilor, în care să 
fie implicate toate părțile interesate; salută 
inițiativele luate de statele membre ale 
UE, precum Belgia și Danemarca, unde 
au fost stabilite obiectivele minime pentru 
participarea cetățenilor la proiecte 
referitoare la energia din surse 
regenerabile; recomandă ca celelalte state 
membre să își stabilească în mod similar 
cotele pentru participarea cetățenilor la 
dezvoltarea de noi surse regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 314
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
energiilor regenerabile va modifica 
durabil peisajul din Europa; constată că 
acceptarea pe plan social a energiilor 
regenerabile este posibilă numai prin 
aplicarea unor proceduri transparente în 
domeniul amenajării teritoriului, al
construcțiilor și al autorizațiilor, în care să 
fie implicate toate părțile interesate;

18. speră că dezvoltarea ulterioară a 
surselor regenerabile de energie nu va avea 
ca rezultat deteriorarea ecologică, inclusiv 
în siturile Natura 2000 și va nu va 
schimba pentru totdeauna zonele cu 
peisaje protejate; prin urmare, constată că 
acceptarea pe plan social a surselor 
regenerabile de energie este posibilă 
numai prin aplicarea unor proceduri 
transparente în domeniul amenajării 
teritoriului, al construcțiilor și al
autorizațiilor, în care să fie implicate toate 
părțile interesate;

Or. pl

Amendamentul 315
Lambert van Nistelrooij
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
energiilor regenerabile va modifica 
durabil peisajul din Europa; constată că 
acceptarea pe plan social a energiilor 
regenerabile este posibilă numai prin 
aplicarea unor proceduri transparente în 
domeniul amenajării teritoriului, al 
construcțiilor și al autorizațiilor, în care să 
fie implicate toate părțile interesate;

18. subliniază faptul că dezvoltarea pe 
viitor a surselor regenerabile de energie, 
cât și a altor tehnologii în domeniul 
energiei, poate conduce la probleme de 
acceptare, însă arată că rezultatele 
Eurobarometrului indică sursele 
regenerabile de energie în mod 
consecvent ca fiind cel mai popular mod 
de a produce energie; constată că 
acceptarea pe plan social a surselor 
regenerabile de energie este posibilă 
numai prin aplicarea unor proceduri 
transparente în domeniul amenajării 
teritoriului, al construcțiilor și al
autorizațiilor, în care să fie implicate toate 
părțile interesate, precum și întărirea 
poziției cetățenilor și a comunităților în 
vederea generării de surse regenerabile de 
energie la nivel local;

Or. en

Amendamentul 316
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
energiilor regenerabile va modifica durabil 
peisajul din Europa; constată că acceptarea 
pe plan social a energiilor regenerabile
este posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, în care să fie implicate 
toate părțile interesate;

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie, similară 
cu desfășurarea de surse regenerabile de 
energie, va modifica durabil peisajul din 
Europa; constată că acceptarea pe plan 
social a surselor regenerabile de energie
este posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, în care să fie implicate 
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toate părțile interesate;

Or. en

Amendamentul 317
Struan Stevenson, Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
energiilor regenerabile va modifica durabil 
peisajul din Europa; constată că acceptarea 
pe plan social a energiilor regenerabile
este posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, în care să fie implicate 
toate părțile interesate;

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie va 
modifica durabil peisajul din Europa; 
constată că acceptarea pe plan social a 
surselor regenerabile de energie este 
posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, cu consultarea publică 
obligatorie și în timp util, în care să fie 
implicate de la început toate părțile 
interesate;

Or. en

Amendamentul 318
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
energiilor regenerabile va modifica durabil 
peisajul din Europa; constată că acceptarea 
pe plan social a energiilor regenerabile
este posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, în care să fie implicate 
toate părțile interesate;

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie va 
modifica durabil peisajul din Europa; 
constată că acceptarea pe plan social a 
infrastructurilor surselor regenerabile de 
energie este posibilă numai prin aplicarea 
unor proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, în care să fie implicate 
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toate părțile interesate;

Or. fr

Amendamentul 319
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
energiilor regenerabile va modifica durabil 
peisajul din Europa; constată că acceptarea 
pe plan social a energiilor regenerabile
este posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, în care să fie implicate 
toate părțile interesate;

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie va 
modifica durabil peisajul din Europa; 
constată că acceptarea pe plan social a 
surselor regenerabile de energie este 
posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente și coordonate în 
domeniul amenajării teritoriului, al
construcțiilor și al autorizațiilor, în care să 
fie implicate din timp toate părțile 
interesate;

Or. de

Amendamentul 320
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
energiilor regenerabile va modifica durabil 
peisajul din Europa; constată că acceptarea 
pe plan social a energiilor regenerabile
este posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, în care să fie implicate 
toate părțile interesate;

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie va 
modifica durabil peisajul din Europa; 
constată că acceptarea pe plan social a 
surselor regenerabile de energie este 
posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, în care să fie implicate 
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toate părțile interesate; subliniază în 
această privință că sprijinul public este 
mai mare în proiecte în care cetățenii sunt 
părți interesate constând în cooperative și 
prin intermediul cooperativelor în special, 
și, prin urmare, consideră important ca 
participarea la proiecte referitoare la 
energia din surse regenerabile să fie 
încurajată ca fiind o cea mai bună 
practică;

Or. nl

Amendamentul 321
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
energiilor regenerabile va modifica durabil 
peisajul din Europa; constată că acceptarea 
pe plan social a energiilor regenerabile
este posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, în care să fie implicate 
toate părțile interesate;

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie va 
modifica durabil peisajul din Europa; 
constată că acceptarea pe plan social a 
surselor regenerabile de energie este 
posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, în care să fie implicate 
toate părțile interesate; subliniază că 
atunci când cetățenii dețin propria 
producție de surse regenerabile de energie 
prin modele proprii cooperativei sau 
comunității, există o creștere a acceptării 
sociale, care reduce timpul de planificare 
pentru punerea în aplicare și promovarea 
unei mai bune înțelegeri de către cetățeni 
a tranziției energiei;

Or. en

Amendamentul 322
Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
energiilor regenerabile va modifica durabil 
peisajul din Europa; constată că acceptarea 
pe plan social a energiilor regenerabile
este posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, în care să fie implicate 
toate părțile interesate;

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie va 
modifica durabil peisajul din Europa; 
constată că acceptarea pe plan social a 
surselor regenerabile de energie este 
posibilă numai prin aplicarea unor 
proceduri transparente în domeniul 
amenajării teritoriului, al construcțiilor și 
al autorizațiilor, în care să fie implicate 
toate părțile interesate; subliniază că 
procedurile trebuie să fie transparente, 
simplificate și mai ușor de utilizat de către 
toți utilizatorii;

Or. sl

Amendamentul 323
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
energiilor regenerabile va modifica 
durabil peisajul din Europa; constată că 
acceptarea pe plan social a energiilor 
regenerabile este posibilă numai prin 
aplicarea unor proceduri transparente în 
domeniul amenajării teritoriului, al
construcțiilor și al autorizațiilor, în care să 
fie implicate toate părțile interesate;

18. subliniază faptul că dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie va 
modifica peisajul din Europa; constată că 
acceptarea pe plan social a surselor 
regenerabile de energie este posibilă 
numai prin aplicarea unor proceduri 
transparente în domeniul amenajării 
teritoriului, al construcțiilor și al
autorizațiilor, în care să fie implicate toate 
părțile interesate, precum și prin 
intensificarea comunicării cu privire la 
beneficiile surselor regenerabile de 
energie pentru comunitățile locale;

Or. en
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Amendamentul 324
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei și statelor membre 
să acorde mai multă atenției potențialului 
neexploatat al surselor regenerabile de 
energie în sectorul încălzirii și al răcirii, 
precum și interdependențelor și 
oportunităților care derivă din utilizarea 
sporită a surselor regenerabile de energie, 
pe de o parte, și punerea în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
Directivei privind performanța energetică 
a clădirilor, pe de altă parte;

Or. de

Amendamentul 325
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că hidroenergia în 
ansamblul ei contribuie la un viitor cu 
surse regenerabile de energie și, pe lângă 
producția de energie, îndeplinește și alte 
funcții valoroase, cum ar fi protecția 
împotriva inundațiilor și contribuția la o 
aprovizionare sigură cu apă potabilă; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
sporească gradul de sensibilizare a opiniei 
publice cu privire la beneficiile multiple 
ale hidroenergiei;
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Or. de

Amendamentul 326
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că ar trebui acordată 
atenție generării la scară mică, în special 
microgenerării, care cuprinde tehnologii 
electrice și de generare a căldurii care pot 
fi instalate și utilizate în locuințe 
individuale, precum panouri solare, 
turbine eoliene mici și micro CHP (surse 
regenerabile de energie și cogenerare);

Or. en

Amendamentul 327
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. atrage atenția asupra faptului că 
există un număr mare de sit-uri de 
producție a energiei regenerabile care 
sunt neutilizate la capacitatea proiectată 
datorită incapacității gridului de a prelua 
energia electrică astfel produsă;

Or. ro

Amendamentul 328
Gunnar Hökmark
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. constată că facilitatea „Conectarea 
Europei” poate juca un rol important în 
crearea unei piețe europene unice a 
energiei unde blocajele și obstacolele 
actuale sunt înlocuite cu concurență, 
deschidere și infrastructură 
transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 329
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3 a (nou) (înainte de subtitlul „Cooperarea și comerțul pe plan internațional”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Întărirea poziției consumatorilor

Or. en

Amendamentul 330
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. recunoaște importanța surselor 
regenerabile de energie la scară mică 
pentru creșterea ponderii surselor 
regenerabile de energie; recunoaște că 
desfășurarea de surse regenerabile de 
energie la scară mică reprezintă o 
oportunitate pentru gospodăriile de o 
singură persoană, industrii și comunități 
pentru a deveni producători de energie, 
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acumulând astfel informații cu privire la 
căile eficiente de a produce și a consuma 
energie; subliniază importanța 
microgenerării pentru creșterea eficienței 
energetice; subliniază faptul că 
desfășurarea de surse regenerabile de 
energie la scară mică poate duce la 
economii substanțiale la facturile la 
energie și la crearea de noi modele de 
afaceri și locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 331
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. constată că, în această privință, 
importanța stimulării cooperativelor 
locale privind energia din surse 
regenerabile în creșterea participării 
cetățenilor, creșterea accesibilității la 
energie din surse regenerabile și 
generarea de investiții financiare;

Or. en

Amendamentul 332
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. subliniază că o combinare inteligentă 
a surselor regenerabile de energie la 
scară mică, a stocării, a gestionării cererii 
și a eficienței energetice poate conduce la 
o utilizare redusă a rețelelor locale pe 
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durata sarcinilor de vârf, diminuând 
astfel costurile investițiilor globale 
suportate de operatorii sistemelor de 
distribuție;

Or. en

Amendamentul 333
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18e. constată că o precondiție pentru un 
consum local eficient și o producție de 
energie, atât din perspectiva unui 
prosumer, cât și din perspectiva 
distribuției, este desfășurarea de contoare 
inteligente și, la nivel mai general, de 
rețele inteligente;

Or. en

Amendamentul 334
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 18 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18f. subliniază că potențialul de 
desfășurare a gestionării cererii ca mijloc 
de asigurare a flexibilității sistemului este 
încă în mare măsură neexploatat și că în 
gestionarea cererii pe termen mediu ar 
trebui implementată nu doar la nivel 
industrial, ci și la nivelul consumatorilor 
mici și chiar la nivelul gospodăriilor;

Or. en
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Amendamentul 335
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18g. salută anunțul Comisiei că va 
prezenta o comunicare referitoare la 
tehnologiile în domeniul energiei și 
inovarea concentrată pe microgenerare; 
cu toate acestea, subliniază necesitatea 
unei strategii europene coerente privind 
microgenerarea care să includă măsuri 
specifice de stimulare a surselor 
regenerabile de energie la scară mică 
precum reducerea sarcinilor legislative și 
schimbul de bune practici în domeniul 
stimulentelor fiscale;

Or. en

Amendamentul 336
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. constată că este cu precădere 
important pentru investitorii în surse 
regenerabile de energie să se implice și să 
construiască relații solide cu comunitățile 
locale, în special în faza ex ante;

Or. en

Amendamentul 337
Niki Tzavela
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază că, în unele regiuni, în 
special în comunitățile mici și în insule, 
desfășurarea de centrale eoliene și 
panouri fotovoltaice a fost realizată prin 
opunere publică; subliniază că centralele 
eoliene și panourile fotovoltaice sunt 
percepute ca având un efect advers 
asupra industriilor în domeniul 
turismului, precum și asupra naturii și a 
formei de peisaje rurale/insulare;

Or. en

Amendamentul 338
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este conștient de faptul că piețele 
mondiale ale energiilor regenerabile sunt 
în creștere, fapt care determină efecte 
pozitive în ceea ce privește costurile și 
dezvoltarea în continuare a tehnologiilor 
existente;

19. este conștient de faptul că piețele 
mondiale ale surselor regenerabile de 
energie sunt în creștere, fapt care 
determină efecte pozitive asupra industriei 
europene, a creării de locuri de muncă, a 
costurilor și a dezvoltării în continuare a 
tehnologiilor existente și noi la nivel 
global în UE, în cazul în care cadrul de 
investiții și sprijinirea surselor 
regenerabile de energie continuă să fie 
previzibile; 

Or. en

Amendamentul 339
Jens Rohde
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este conștient de faptul că piețele 
mondiale ale energiilor regenerabile sunt 
în creștere, fapt care determină efecte 
pozitive în ceea ce privește costurile și 
dezvoltarea în continuare a tehnologiilor 
existente;

19. este conștient de faptul că piețele 
mondiale ale surselor regenerabile de 
energie sunt în creștere, fapt care 
determină efecte pozitive în ceea ce 
privește costurile și dezvoltarea în 
continuare a tehnologiilor existente, 
precum și în ceea ce privește economia 
UE, considerând că acest cadru de 
reglementate și politic al UE le permite 
surselor regenerabile de energie cu baza 
în UE și întreprinderilor cu tehnologie 
curată să își mențină avantajul competitiv 
față de contrapărțile lor globale;

Or. en

Amendamentul 340
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este conștient de faptul că piețele 
mondiale ale energiilor regenerabile sunt 
în creștere, fapt care determină efecte 
pozitive în ceea ce privește costurile și 
dezvoltarea în continuare a tehnologiilor 
existente;

19. este conștient de faptul că piețele 
mondiale ale surselor regenerabile de 
energie sunt în creștere, fapt care 
determină efecte pozitive în ceea ce 
privește costurile și dezvoltarea în 
continuare a tehnologiilor existente; admite 
că țările care nu aparțin OCDE, în 
calitate de parteneri comerciali importanți 
pe viitor, dat fiind faptul că au un 
potențial mare de surse regenerabile de 
energie datorită faptului că dezvoltarea de 
surse regenerabile de energie este 
motivată de siguranța aprovizionării;

Or. en
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Amendamentul 341
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este conștient de faptul că piețele 
mondiale ale energiilor regenerabile sunt 
în creștere, fapt care determină efecte 
pozitive în ceea ce privește costurile și 
dezvoltarea în continuare a tehnologiilor 
existente;

19. este conștient de faptul că piețele 
mondiale ale surselor regenerabile de
energie sunt în creștere, fapt care 
determină efecte pozitive în ceea ce 
privește costurile și dezvoltarea în 
continuare a tehnologiilor existente; 
subliniază că întreprinderile europene 
sunt actori importanți în acest sector;

Or. de

Amendamentul 342
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este conștient de faptul că piețele 
mondiale ale energiilor regenerabile sunt 
în creștere, fapt care determină efecte 
pozitive în ceea ce privește costurile și 
dezvoltarea în continuare a tehnologiilor 
existente;

19. este conștient de faptul că piețele 
mondiale ale surselor regenerabile de 
energie sunt în creștere, fapt care 
determină efecte pozitive în ceea ce 
privește costurile și dezvoltarea în 
continuare a tehnologiilor existente; 
subliniază faptul că este important ca 
Europa să continue să conducă această 
tendință globală;

Or. en

Amendamentul 343
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază necesitatea ca UE să 
dezvolte o cooperare științifică strânsă și o 
politică clară privind colaborarea pentru 
cercetare și inovare în domeniul surselor 
regenerabile de energie cu parteneri 
internaționali, în special țările BRICS;

Or. en

Amendamentul 344
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurențe; subliniază faptul că piețele 
globale libere oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea energiilor regenerabile; 
subliniază faptul că restricțiile comerciale 
trebuie eliminate în continuare; solicită 
Comisiei să nu mai introducă noi bariere 
comerciale pentru produsele finite sau 
componentele tehnologiilor folosite 
pentru energiile regenerabile;

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurenței; subliniază faptul că astfel de 
denaturări sunt, de asemenea, 
inacceptabile pe piața globală și solicită
respectarea normelor privind 
antidumpingul de către toți actorii;

Or. en

Amendamentul 345
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în 
domeniul concurențe; subliniază faptul că 
piețele globale libere oferă cele mai bune 
condiții pentru creșterea energiilor 
regenerabile; subliniază faptul că 
restricțiile comerciale trebuie eliminate în 
continuare; solicită Comisiei să nu mai 
introducă noi bariere comerciale pentru 
produsele finite sau componentele 
tehnologiilor folosite pentru energiile 
regenerabile;

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile privind practicile abuzive în 
curs de derulare; subliniază faptul că 
piețele globale oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea surselor regenerabile de 
energie; subliniază faptul că restricțiile 
comerciale trebuie eliminate în continuare; 
solicită Comisiei să nu mai introducă noi 
bariere comerciale pentru produsele finite 
sau componentele tehnologiilor folosite 
pentru sursele regenerabile de energie; 
solicită Comisiei să ajute societățile din 
UE la toate nivelurile lanțului de 
aprovizionare să acceseze piețele care nu 
aparțin UE, precum și să abordeze 
pretinsele denaturări comerciale, inclusiv 
în ceea ce privește ajutorul de stat ilegal;

Or. en

Amendamentul 346
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurențe; subliniază faptul că piețele 
globale libere oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea energiilor regenerabile; 
subliniază faptul că restricțiile comerciale 

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă, pentru că doar o 
concurență echitabilă a UE poate asigura 
permanent un nivel rezonabil al prețurilor 
pentru tehnologiile în domeniul surselor 
regenerabile de energie; solicită Comisiei 
să finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în domeniul 
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trebuie eliminate în continuare; solicită 
Comisiei să nu mai introducă noi bariere 
comerciale pentru produsele finite sau 
componentele tehnologiilor folosite pentru 
energiile regenerabile;

concurenței; subliniază faptul că piețele 
globale libere oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea surselor regenerabile de 
energie; subliniază faptul că restricțiile 
comerciale trebuie eliminate în continuare; 
solicită Comisiei să nu mai introducă noi 
bariere comerciale pentru produsele finite 
sau componentele tehnologiilor folosite 
pentru sursele regenerabile de energie;

Or. de

Amendamentul 347
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurențe; subliniază faptul că piețele 
globale libere oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea energiilor regenerabile; 
subliniază faptul că restricțiile comerciale 
trebuie eliminate în continuare; solicită 
Comisiei să nu mai introducă noi bariere 
comerciale pentru produsele finite sau 
componentele tehnologiilor folosite pentru 
energiile regenerabile;

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurenței; subliniază faptul că piețele 
globale libere oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea surselor regenerabile de 
energie; subliniază faptul că restricțiile 
comerciale trebuie eliminate în continuare; 
solicită Comisiei să nu mai introducă noi 
bariere comerciale pentru produsele finite 
sau componentele tehnologiilor folosite 
pentru sursele regenerabile de energie; 
solicită Comisiei să reacționeze în mod 
corespunzător la barierele comerciale și 
practicile care denaturează concurența 
din țările terțe și să garanteze o 
concurență loială;

Or. de
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Amendamentul 348
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurențe; subliniază faptul că piețele 
globale libere oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea energiilor regenerabile; 
subliniază faptul că restricțiile comerciale 
trebuie eliminate în continuare; solicită 
Comisiei să nu mai introducă noi bariere 
comerciale pentru produsele finite sau 
componentele tehnologiilor folosite 
pentru energiile regenerabile;

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurenței; subliniază faptul că piețele 
globale libere oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea surselor regenerabile de 
energie; subliniază faptul că restricțiile 
comerciale trebuie eliminate în continuare; 
solicită Comisiei să ia în considerare 
semnarea unor acorduri comerciale 
internaționale, de exemplu, extinderea 
acordului APEC privind tarifele 
tehnologiilor curate;

Or. en

Amendamentul 349
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurențe; subliniază faptul că piețele 
globale libere oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea energiilor regenerabile; 
subliniază faptul că restricțiile comerciale 
trebuie eliminate în continuare; solicită 
Comisiei să nu mai introducă noi bariere 
comerciale pentru produsele finite sau 

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurenței; subliniază faptul că piețele 
globale libere oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea surselor regenerabile de 
energie; subliniază faptul că restricțiile 
comerciale precum cerințele locale privind 
conținutul trebuie eliminate în continuare; 
solicită Comisiei să nu mai introducă noi 
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componentele tehnologiilor folosite pentru 
energiile regenerabile;

bariere comerciale pentru produsele finite 
sau componentele tehnologiilor folosite 
pentru sursele regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 350
Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurențe; subliniază faptul că piețele 
globale libere oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea energiilor regenerabile; 
subliniază faptul că restricțiile comerciale 
trebuie eliminate în continuare; solicită 
Comisiei să nu mai introducă noi bariere 
comerciale pentru produsele finite sau 
componentele tehnologiilor folosite pentru 
energiile regenerabile;

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurenței; subliniază faptul că piețele 
globale libere oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea surselor regenerabile de 
energie fără subvenții; subliniază faptul că 
restricțiile comerciale trebuie eliminate în 
continuare; solicită Comisiei să nu mai 
introducă noi bariere comerciale pentru 
produsele finite sau componentele 
tehnologiilor folosite pentru sursele 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 351
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 

20. subliniază faptul că denaturarea 
nepermisă a concurenței pe piață este 
inacceptabilă; solicită Comisiei să 
finalizeze cât mai curând posibil 
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procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurențe; subliniază faptul că piețele 
globale libere oferă cele mai bune condiții 
pentru creșterea energiilor regenerabile; 
subliniază faptul că restricțiile comerciale 
trebuie eliminate în continuare; solicită 
Comisiei să nu mai introducă noi bariere 
comerciale pentru produsele finite sau 
componentele tehnologiilor folosite pentru 
energiile regenerabile;

procedurile în curs de derulare în domeniul 
concurenței; subliniază faptul că piețele 
globale libere și deschise oferă cele mai 
bune condiții pentru creșterea surselor 
regenerabile de energie; subliniază faptul 
că restricțiile comerciale trebuie eliminate 
în continuare; solicită Comisiei să nu mai 
introducă noi bariere comerciale pentru 
produsele finite sau componentele 
tehnologiilor folosite pentru sursele 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 352
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice; subliniază 
faptul că mai ales în regiunea Mării 
Mediterane există oportunități importante 
pentru generarea de energie din surse 
regenerabile de energie; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec 
și Helios, respectiv a dezvoltării în 
continuare a energiei hidroelectrice în 
Norvegia și Elveția;

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice; stimularea 
utilizării și a comerțului în cadrul UE și 
exploatarea surplusului de surse 
regenerabile de energie din Nordul și 
Sudul UE, în vederea unei exploatări 
ulterioare și coerente a potențialului 
regiunii Mării Mediterane; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec 
și Helios, respectiv al dezvoltării în 
continuare a energiei hidroelectrice în 
Norvegia și Elveția; dezvoltarea unei astfel 
de cooperări va necesita o evaluare a 
consolidării interconexiunilor, pentru a 
menține funcționarea sigură și eficientă a 
sistemelor energetice ale statelor membre 
și o evaluare a costurilor asociate pentru 
țările de tranzit;

Or. en
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Amendamentul 353
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice; subliniază 
faptul că mai ales în regiunea Mării 
Mediterane există oportunități importante 
pentru generarea de energie din surse 
regenerabile de energie; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec 
și Helios, respectiv a dezvoltării în 
continuare a energiei hidroelectrice în 
Norvegia și Elveția;

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice, stimulând 
utilizarea și comerțul în cadrul UE și 
exploatarea surplusului de surse 
regenerabile de energie din Nordul și 
Sudul UE, în vederea unei exploatări 
ulterioare și coerente a potențialului 
regiunii Mării Mediterane; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec 
și Helios, respectiv al dezvoltării în 
continuare a energiei hidroelectrice în 
Norvegia și Elveția; reamintește că 
integrarea surselor regenerabile de 
energie din sudul Mării Mediterane va 
impune consolidarea interconexiunilor 
transfrontaliere în cadrul UE și o 
evaluare a costurilor asociate pentru 
țările de tranzit, garantând totodată 
funcționarea sigură și eficientă a 
sistemelor energetice ale statelor membre; 

Or. en

Amendamentul 354
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice; subliniază 
faptul că mai ales în regiunea Mării 
Mediterane există oportunități importante 

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii privind sursele 
regenerabile de energie; subliniază faptul 
că în toate țările europene, precum și în 
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pentru generarea de energie din surse 
regenerabile de energie; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec 
și Helios, respectiv a dezvoltării în 
continuare a energiei hidroelectrice în 
Norvegia și Elveția;

regiunea Mării Mediterane există 
oportunități importante pentru generarea de 
energie din surse regenerabile de energie; 
reamintește potențialul unor proiecte 
nelocale care nu ar trebui, cu toate 
acestea, să submineze dezvoltarea 
potențialului european al surselor 
regenerabile de energie și beneficiile 
asociate ale aprovizionării cu energie, 
respectiv ale dezvoltării în continuare a 
energiei hidroelectrice în Norvegia și 
Elveția;

Or. en

Amendamentul 355
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice; subliniază 
faptul că mai ales în regiunea Mării 
Mediterane există oportunități importante 
pentru generarea de energie din surse 
regenerabile de energie; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec 
și Helios, respectiv a dezvoltării în 
continuare a energiei hidroelectrice în
Norvegia și Elveția;

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice; subliniază 
faptul că mai ales în regiunea Mării 
Mediterane există oportunități importante 
pentru generarea de energie din surse 
regenerabile de energie; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec 
și Helios, respectiv al dezvoltării în 
continuare a energiei hidroelectrice în 
Norvegia și Elveția; subliniază necesitatea 
unei valori adăugate locale semnificative 
în cadrul acestor proiecte de mari 
dimensiuni referitoare la surse 
regenerabile de energie și a alinierea lor 
la strategiile naționale de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 356
Gaston Franco
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice; subliniază 
faptul că mai ales în regiunea Mării 
Mediterane există oportunități importante 
pentru generarea de energie din surse 
regenerabile de energie; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec
și Helios, respectiv a dezvoltării în 
continuare a energiei hidroelectrice în 
Norvegia și Elveția;

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice; subliniază 
faptul că mai ales în regiunea Mării 
Mediterane există oportunități importante 
pentru generarea de energie din surse 
regenerabile de energie; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec,
Medgrid și Helios, respectiv al dezvoltării 
în continuare a energiei hidroelectrice în 
Norvegia și Elveția;

Or. en

Amendamentul 357
Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice; subliniază 
faptul că mai ales în regiunea Mării 
Mediterane există oportunități importante 
pentru generarea de energie din surse 
regenerabile de energie; reamintește
potențialul unor proiecte precum Desertec 
și Helios, respectiv a dezvoltării în 
continuare a energiei hidroelectrice în 
Norvegia și Elveția;

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice; subliniază 
faptul că mai ales în regiunea Mării 
Mediterane există oportunități importante 
pentru generarea de energie din surse 
regenerabile de energie; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec 
și Helios, al dezvoltării în continuare a 
energiei hidroelectrice în Norvegia și 
Elveția și al avansării utilizării de 
instrumente financiare private precum 
modelul Co-op utilizat de Finlanda în 
angajamentul său pentru un viitor neutru 
din punct de vedere al emisiilor de carbon;

Or. en
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Amendamentul 358
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice; subliniază 
faptul că mai ales în regiunea Mării 
Mediterane există oportunități importante 
pentru generarea de energie din surse 
regenerabile de energie; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec 
și Helios, respectiv a dezvoltării în 
continuare a energiei hidroelectrice în 
Norvegia și Elveția;

21. subliniază necesitatea unei cooperări 
mai intense cu țările vecine ale UE în 
domeniul politicii energetice; subliniază 
faptul că mai ales în regiunea Mării 
Mediterane există oportunități importante 
pentru generarea de energie din surse 
regenerabile de energie; reamintește 
potențialul unor proiecte precum Desertec 
și Helios, respectiv al dezvoltării în 
continuare a energiei hidroelectrice în 
Norvegia și Elveția (inclusiv acumulare 
prin pompare pentru a echilibra sursele 
regenerabile de energie);

Or. en

Amendamentul 359
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită acțiunea coordinată cu alți 
lideri tehnologici (SUA și Japonia) pentru 
a face față provocărilor emergente, 
precum lipsa materiilor prime, a 
pământurilor rare, care afectează 
dezvoltarea tehnologiilor în domeniul 
surselor regenerabil de energie;

Or. en
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Amendamentul 360
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că obiectivul unei 
cooperări consolidate în domeniul politicii 
energetice în interiorul UE și cu țările 
învecinate trebuie să fie corelat cu 
extinderea necesară a infrastructurii 
energetice;

Or. de

Amendamentul 361
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. subliniază că, la încheierea 
acordurilor energetice cu țări terțe, statele 
membre, în colaborare cu Comisia UE, 
trebuie să urmărească obiectivele politicii 
europene pentru dezvoltarea surselor 
regenerabile de energie;

Or. de

Amendamentul 362
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Inovare, cercetare și dezvoltare Inovare, cercetare și dezvoltare și politică 
industrială

Or. en

Amendamentul 363
Béla Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou) (după subtitlul „Inovare, cercetare și dezvoltare”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. constată că problemele privind 
sursele regenerabile de energie, precum și 
eficiența energetică, au o importanță 
majoră pentru IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 364
Béla Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou) (după subtitlul „Inovare, cercetare și dezvoltare”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. invită Comisia și statele membre să 
modifice orientările cadrului pentru 
IMM-uri, pentru a primi statutul preferat 
cu subvenții și granturi pentru societățile 
mari;

Or. en

Amendamentul 365
Catherine Trautmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată faptul că, din punct de vedere 
tehnologic, Europa are rol de lider în 
domeniul energiilor regenerabile; 
subliniază faptul că o contribuție 
importantă în acest sens au în special 
IMM-urile; subliniază faptul că numai 
inovarea prin cercetare și dezvoltare poate 
asigura menținerea poziției de lider 
tehnologic pe piața tehnologiilor din 
domeniul energiilor regenerabile;

22. constată faptul că Europa trebuie să 
depună eforturi în capacitatea sa 
industrială, de cercetare și dezvoltare 
dacă dorește să își mențină poziția de lider 
în tehnologia în domeniul surselor 
regenerabile de energie; subliniază rolul 
IMM-urilor în cadrul acestor eforturi; 
subliniază faptul că numai inovarea prin 
cercetare și dezvoltare poate asigura 
menținerea poziției de lider tehnologic pe 
piața tehnologiilor din domeniul surselor 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 366
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată faptul că, din punct de vedere 
tehnologic, Europa are rol de lider în 
domeniul energiilor regenerabile; 
subliniază faptul că o contribuție 
importantă în acest sens au în special 
IMM-urile; subliniază faptul că numai
inovarea prin cercetare și dezvoltare poate
asigura menținerea poziției de lider 
tehnologic pe piața tehnologiilor din 
domeniul energiilor regenerabile;

22. constată faptul că, din punct de vedere 
tehnologic, Europa are rol de lider în 
domeniul surselor regenerabile de energie;
recunoaște că sectorul energetic, în 
special ca urmare a contribuției 
importante a IMM-urilor, constituie 
motorul pentru alte sectoare economice 
europene, inclusiv sectorul metalelor, al 
echipamentelor electrice și electronice, al 
tehnologiei informației, al construcțiilor și 
al serviciilor financiare și de transport, 
însă nu beneficiază încă de nicio strategie 
industrială. invită Comisia Europeană să 
dezvolte o strategie industrială pentru 
tehnologiile în domeniul surselor 
regenerabile de energie, dat fiind faptul 
că doar acestea și inovarea prin cercetare 
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și dezvoltare pot asigura menținerea 
poziției de lider tehnologic pe piața 
tehnologiilor din domeniul surselor 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 367
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată faptul că, din punct de vedere 
tehnologic, Europa are rol de lider în 
domeniul energiilor regenerabile;
subliniază faptul că o contribuție 
importantă în acest sens au în special 
IMM-urile; subliniază faptul că numai 
inovarea prin cercetare și dezvoltare poate 
asigura menținerea poziției de lider 
tehnologic pe piața tehnologiilor din 
domeniul energiilor regenerabile;

22. constată faptul că, din punct de vedere 
tehnologic, Europa are rol de lider în 
domeniul surselor regenerabile de energie;
subliniază faptul că o contribuție 
importantă în acest sens au în special 
IMM-urile; subliniază necesitatea 
facilitării unui mediu concurențial pentru 
operațiunile și internaționalizarea IMM-
urilor și a depunerii tuturor eforturilor 
pentru a reduce obstacolele birocratice; 
subliniază faptul că numai inovarea prin 
cercetare și dezvoltare poate asigura 
menținerea poziției de lider tehnologic pe 
piața tehnologiilor în domeniul surselor 
regenerabile de energie;

Or. sl

Amendamentul 368
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată faptul că, din punct de vedere 
tehnologic, Europa are rol de lider în 
domeniul energiilor regenerabile; 

22. constată faptul că, din punct de vedere 
tehnologic, Europa are rol de lider în 
domeniul surselor regenerabile de energie; 
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subliniază faptul că o contribuție 
importantă în acest sens au în special 
IMM-urile; subliniază faptul că numai 
inovarea prin cercetare și dezvoltare poate 
asigura menținerea poziției de lider 
tehnologic pe piața tehnologiilor din 
domeniul energiilor regenerabile;

subliniază faptul că o contribuție 
importantă în acest sens au în special 
IMM-urile; subliniază faptul că numai 
inovarea prin cercetare și dezvoltare poate 
asigura menținerea poziției de lider 
tehnologic pe piața tehnologiilor din 
domeniul surselor regenerabile de energie; 
subliniază că, având în vedere lipsa 
curentă de finanțare publică pentru 
cercetare și dezvoltare, calea optimă de 
promovare a inovării este de a asigura 
certitudinea pe termen lung pentru 
investitorii privați;

Or. en

Amendamentul 369
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că cooperarea 
internațională trebuie să se bazeze pe un 
cadru de reglementare solid și pe acquis-
ul Uniunii cu privire la sursele 
regenerabile de energie, de exemplu, în 
cadrul comunității energetice, pentru a 
spori stabilitatea și fiabilitatea unei astfel 
de cooperări.

Or. pl

Amendamentul 370
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. ia act de deplasarea inovării 
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științifice și tehnologice durabile din 
Europa către alte părți ale lumii, ceea ce 
poate conduce în final la pierderea de 
către UE a poziției sale de lider tehnologic 
în domeniul surselor regenerabile de 
energie și transformarea sa într-un 
importator net al unor astfel de tehnologii 
și produse conexe finite; subliniază, în 
acest sens, importanța valorii adăugate 
europene pentru dezvoltarea și producția 
locală de tehnologii și produse în 
domeniul surselor regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 371
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că au fost create peste 
500 000 de locuri de muncă în sectorul 
surselor regenerabile de energie și că 
avantajul competitiv al Europei al unei 
forțe de muncă cu înaltă calificare ar 
trebui exploatat pe viitor pentru 
protejarea supremației actuale în 
domeniul tehnologic și continuarea 
creării de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 372
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază importanța investițiilor în 
cercetarea și dezvoltarea unor materiale 
noi și a tehnologiilor de depozitare a 
energiei electrice;

Or. ro

Amendamentul 373
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. subliniază că instituțiile educaționale 
capabile să producă forță de muncă 
calificată și generația următoare de 
oameni de știință și inventatori în 
domeniul tehnologiilor RES este o 
prioritate-cheie; 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 surselor regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 374
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. subliniază supremația industriei 
europene în domeniul tehnologiilor 
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eoliene onshore și potențialul ridicat al 
industriei eoliene europene offshore de a 
contribui la o reindustrializare a statelor 
membre care se învecinează cu Marea 
Baltică și Marea Nordului;

Or. en

Amendamentul 375
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 22 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. acordă atenție deosebită importanței 
cooperării între mecanismele europene de 
protecție a brevetelor în domeniul surselor 
regenerabile de energie, în vederea 
facilitării accesului la o proprietate 
intelectuală valoroasă și nevalorificată; 
subliniază necesitatea activării cu titlu de 
prioritate brevetul european proiectat în 
domeniul surselor regenerabile de 
energie; 

Or. el

Amendamentul 376
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este îngrijorat de faptul că cercetarea și 
dezvoltarea în anumite sectoare ale 
industriei energiilor regenerabile au fost 
neglijate, lucru care a dus într-o anumită 
măsură la dificultăți economice; subliniază 
necesitatea unor investiții în dezvoltarea în 

23. este îngrijorat de faptul că cercetarea și 
dezvoltarea în anumite sectoare ale 
industriei surselor regenerabile de energie, 
de exemplu, sectorul energiei fotovoltaice,
au fost neglijate, lucru care a dus într-o 
anumită măsură la dificultăți economice, 
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continuare a tehnologiilor existente în 
vederea menținerii sau dobândirii 
competitivității;

ca urmare a lipsei de experiență privind 
economiile de scară; prin urmare, invită 
Comisia să includă printre prioritățile 
sale, prin intermediul proiectelor pilot, 
platforme tehnologice sau alte programe 
pentru proiecte la scară largă (+ 2 500 
MW) pentru unitățile de celule 
fotovoltaice de producție a energiei; 
subliniază necesitatea unor investiții în 
dezvoltarea în continuare a tehnologiilor 
existente și viitoare, precum producția de 
masă de soluții fotovoltaice integrate, 
soluții insulare pentru zonele rurale, 
bazate pe microrețele acționate de energie 
fotovoltaică și alte surse regenerabile de 
energie descentralizate, precum și 
integrarea sistemelor între transport și 
energie, în vederea menținerii sau 
dobândirii competitivității;

Or. en

Amendamentul 377
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este îngrijorat de faptul că cercetarea și 
dezvoltarea în anumite sectoare ale 
industriei energiilor regenerabile au fost 
neglijate, lucru care a dus într-o anumită 
măsură la dificultăți economice; 
subliniază necesitatea unor investiții în 
dezvoltarea în continuare a tehnologiilor 
existente în vederea menținerii sau 
dobândirii competitivității;

23. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
propusă prin instrumentele existente 
trebuie să fie mai eficientă și este 
îngrijorat de faptul că cercetarea și 
dezvoltarea în anumite sectoare ale 
industriei surselor regenerabile de energie
au fost neglijate, lucru care a dus la 
dificultăți în ceea ce privește 
comercializarea; subliniază necesitatea 
unor investiții în dezvoltarea în continuare 
a tehnologiilor existente în vederea
atingerii competitivității și, de asemenea, 
pentru a asigura că ciclul lor de viață 
continuă să fie sustenabil;

Or. en
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Amendamentul 378
Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este îngrijorat de faptul că cercetarea și 
dezvoltarea în anumite sectoare ale 
industriei energiilor regenerabile au fost 
neglijate, lucru care a dus într-o anumită 
măsură la dificultăți economice; subliniază 
necesitatea unor investiții în dezvoltarea în 
continuare a tehnologiilor existente în 
vederea menținerii sau dobândirii 
competitivității;

23. este îngrijorat de faptul că cercetarea și 
dezvoltarea în anumite sectoare ale 
industriei surselor regenerabile de energie
au fost neglijate, lucru care a dus într-o 
anumită măsură la dificultăți economice; 
subliniază că, pe lângă tehnologiile 
inovatoare noi, sunt necesare investiții în 
dezvoltarea în continuare a tehnologiilor 
existente în vederea menținerii 
competitivității;

Or. en

Amendamentul 379
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este îngrijorat de faptul că cercetarea și 
dezvoltarea în anumite sectoare ale 
industriei energiilor regenerabile au fost 
neglijate, lucru care a dus într-o anumită 
măsură la dificultăți economice; subliniază 
necesitatea unor investiții în dezvoltarea în 
continuare a tehnologiilor existente în 
vederea menținerii sau dobândirii 
competitivității;

23. este îngrijorat de faptul că cercetarea și 
dezvoltarea în anumite sectoare ale 
industriei surselor regenerabile de energie
au fost neglijate, lucru care a dus într-o 
anumită măsură la dificultăți economice; 
subliniază necesitatea unor investiții în 
dezvoltarea în continuare a tehnologiilor 
existente în vederea menținerii sau 
dobândirii competitivității; subliniază că 
noile tehnologii sau noile idei cu privire la 
vechile tehnologii ar trebui preluate și 
susținute;

Or. en
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Amendamentul 380
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este îngrijorat de faptul că cercetarea și 
dezvoltarea în anumite sectoare ale 
industriei energiilor regenerabile au fost 
neglijate, lucru care a dus într-o anumită 
măsură la dificultăți economice; subliniază 
necesitatea unor investiții în dezvoltarea în 
continuare a tehnologiilor existente în 
vederea menținerii sau dobândirii 
competitivității;

23. este îngrijorat de faptul că cercetarea și 
dezvoltarea în anumite sectoare ale 
industriei surselor regenerabile de energie
au fost neglijate, lucru care a dus într-o 
anumită măsură la dificultăți economice; 
subliniază necesitatea unor investiții în 
dezvoltarea în continuare a tehnologiilor 
existente în vederea menținerii sau 
dobândirii competitivității; evidențiază 
investițiile în cercetare și dezvoltare în 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
în special în domeniul capacității, al 
eficienței și al reducerii amprentei 
spațiale;

Or. sl

Amendamentul 381
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei și statelor membre 
să nu dezavantajeze hidroenergia în 
raport cu alte tehnologii de producere a 
surselor regenerabile de energie și să ia în 
considerare cercetarea, dezvoltarea și 
demonstrația stocării prin pompare cu 
viteză variabilă, care permite o mai mare 
flexibilitate de reglare a vitezei de stocare 
și, astfel, o conectare mai rapidă și 
orientată;
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Or. de

Amendamentul 382
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. consideră că planul SET oferă 
posibilitatea de a continua stimularea și 
dezvoltarea de surse regenerabile noi și 
emergente de energie, precum energia 
maritimă și, de asemenea, abordarea 
provocărilor privind echilibrarea, soluțiile 
energetice inteligente și stocarea;

Or. en

Amendamentul 383
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei și statelor membre 
să investească în cercetarea bazată pe 
utilizarea energiei regenerabile cu 
aplicații industriale, de exemplu în 
industria automobilelor;

Or. ro

Amendamentul 384
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută anunțul făcut de Comisie 
privind prezentarea în 2013 a unei 
comunicări în domeniul politicii 
tehnologiilor energetice; solicită Comisiei 
să pună accentul, în acest context, pe 
tehnologiile de stocare;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 385
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; 
solicită Comisiei să pună accentul, în 
acest context, pe tehnologiile de stocare;

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; 
solicită Comisiei să se concentreze pe 
punerea în aplicare a Planului strategic 
european pentru tehnologiile energetice 
(SET) și să includă tehnologiile de 
stocare;

Or. en

Amendamentul 386
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; 
solicită Comisiei să pună accentul, în acest 

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; 
solicită Comisiei să nu dezavantajeze, în 
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context, pe tehnologiile de stocare; acest context, tehnologiile legate de 
sursele regenerabile de energie utilizate și 
testate de mult timp și să pună accentul pe 
tehnologiile de stocare;

Or. de

Amendamentul 387
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; 
solicită Comisiei să pună accentul, în acest 
context, pe tehnologiile de stocare;

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; 
solicită Comisiei să pună accentul, în acest 
context, pe tehnologiile care îmbunătățesc 
competitivitatea surselor regenerabile de 
energie și integrarea acestora în sistemul 
energetic, precum tehnologiile de stocare

Or. en

Amendamentul 388
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; 
solicită Comisiei să pună accentul, în acest 
context, pe tehnologiile de stocare;

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; 
solicită Comisiei să pună accentul, în acest 
context, pe gestionarea rețelelor și 
tehnologii de stocare, generare distribuită 
flexibil, microgenerare și, în special, 
soluții privind eficiența energetică;

Or. en
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Amendamentul 389
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; 
solicită Comisiei să pună accentul, în acest 
context, pe tehnologiile de stocare;

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; 
solicită Comisiei să pună accentul, în acest 
context, pe punerea în aplicare a planului 
SET, privind încălzirea și răcirea pe bază 
de surse regenerabile de energie și pe 
tehnologiile de stocare;

Or. en

Amendamentul 390
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice;
solicită Comisiei să pună accentul, în acest 
context, pe tehnologiile de stocare;

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice;
solicită Comisiei să pună accentul, în acest 
context, pe tehnologiile de stocare a 
energiei și a CO2;

Or. sl

Amendamentul 391
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; 
solicită Comisiei să pună accentul, în acest 
context, pe tehnologiile de stocare;

24. salută anunțul făcut de Comisie privind 
prezentarea în 2013 a unei comunicări în 
domeniul politicii tehnologiilor energetice; 
solicită Comisiei să pună accentul, în acest 
context, pe încălzire și răcire și pe 
tehnologiile de stocare;

Or. en

Amendamentul 392
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. constată că Planul strategic pentru 
tehnologiile strategice (SET) a condus la 
lansarea unor inițiative industriale 
privind sursele regenerabile de energie, în 
urma cărora au fost elaborate în mod clar 
și detaliat foi de parcurs în domeniul 
cercetării și dezvoltării; insistă asupra 
importanței includerii altor tehnologii 
inovatoare în domeniul surselor 
regenerabile de energie, precum energia 
marină și energia maremotrică și a 
finanțării unor astfel de inițiative prin 
linii bugetare dedicate create conform 
bugetului planului SET;

Or. en

Amendamentul 393
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. invită Comisia Europeană să 
dezvolte o strategie industrială pentru 
sursele regenerabile de energie, în special 
pentru sectorul energiei eoliene, inclusiv 
actorii relevanți (industrie și guvern) la 
nivel regional și local; solicită pentru o 
astfel de strategie să se lucreze la 
angajamentele publice și private existente 
privind inovarea tehnologiei, blocajele 
lanțului de aprovizionare și finanțare, 
astfel încât oportunitățile economice nou 
create să fie pe termen lung și Europa să 
își mențină supremația globală în acest 
sector;

Or. en

Amendamentul 394
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei să prezinte o 
strategie pentru sursele regenerabile de 
energie în domeniul politicii industriale, 
care să ia în considerare toate aspectele, 
de la cercetare și dezvoltare până la 
finanțare, în scopul de a asigura poziția 
de lider tehnologic a Uniunii Europene în 
domeniul surselor regenerabile de 
energie;

Or. de

Amendamentul 395
Marita Ulvskog
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că cercetarea este cheia 
pentru dezvoltarea și accesibilitatea unor 
tehnologii noi și curate; consideră că 
planul SET poate avea contribuții 
importante pentru existența unor 
tehnologii accesibile și competitive în 
domeniul surselor regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 396
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Un cadru european pentru promovarea
energiilor regenerabile

Îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020

Or. en

Amendamentul 397
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Un cadru european pentru promovarea 
energiilor regenerabile

Îndeplinirea obiectivelor privind sursele 
regenerabile de energie pentru 2020

Or. en
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Amendamentul 398
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou) (după subtitlul „Un cadru european pentru promovarea energiilor 
regenerabile”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. este de părere că un obiectiv 
principal privind sursele regenerabile de 
energie ar trebui să formeze, de 
asemenea, baza politicii UE pentru surse 
regenerabile de energie pe viitor;

Or. en

Amendamentul 399
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin sunt parțial foarte costisitoare și 
reprezintă în parte o sarcină financiară 
substanțială pentru consumatori, fără ca 
acestora să le fi fost oferită în prealabil o 
alternativă; constată că, în ciuda acestor 
subvenții, raportat la metodele de 
producție a energiei convenționale, până 
în prezent energiile regenerabile au reușit 
să devină competitive doar în anumite 
sectoare sau zone geografice favorabile;

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă, în unele 
cazuri, aceste mecanisme de sprijin au fost 
instabile sau foarte costisitoare și 
reprezintă în parte o sarcină financiară 
substanțială pentru consumatori;

Or. en
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Amendamentul 400
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin sunt parțial foarte costisitoare și 
reprezintă în parte o sarcină financiară 
substanțială pentru consumatori, fără ca 
acestora să le fi fost oferită în prealabil o 
alternativă; constată că, în ciuda acestor 
subvenții, raportat la metodele de 
producție a energiei convenționale, până 
în prezent energiile regenerabile au reușit 
să devină competitive doar în anumite 
sectoare sau zone geografice favorabile;

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin s-au dovedit a fi deficitare ca 
urmare a lipsei de experiență în acest 
domeniu, cu toate acestea, constată că, 
uneori, grație acestor subvenții, sursele 
regenerabile de energie au reușit să 
devină competitive în ceea ce privește 
metodele convenționale de producere a 
energiei, subliniază că, pentru a crea o 
concurență loială pe piață, subvențiile 
rămase pentru tehnologiile convenționale 
trebuie eliminate, precum și subvențiile 
pentru surse regenerabile de energie în 
momentul în care nu mai sunt necesare și 
atunci când toate denaturările de piață au 
fost eliminate, astfel încât toate 
tehnologiile să poată concura în condiții 
de egalitate;

Or. en

Amendamentul 401
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează o gamă largă de mecanisme de 
sprijin în conformitate cu circumstanțele 
și ambiția națională; evidențiază faptul că 
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la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin sunt parțial foarte costisitoare și 
reprezintă în parte o sarcină financiară 
substanțială pentru consumatori, fără ca 
acestora să le fi fost oferită în prealabil o 
alternativă; constată că, în ciuda acestor 
subvenții, raportat la metodele de 
producție a energiei convenționale, până 
în prezent energiile regenerabile au reușit 
să devină competitive doar în anumite 
sectoare sau zone geografice favorabile;

acest sprijin a condus la o creștere 
importantă, însă mecanismele de sprijin nu 
au fost adaptate în timp util, conducând la 
un sprijin ineficient temporar și reprezintă 
în parte o sarcină financiară substanțială 
pentru consumatori, prin includerea unor 
componente de cost suplimentare în 
prețurile la energie electrică, fapt ce nu 
are nicio legătură cu sprijinul efectiv 
acordat surselor regenerabile de energie; 
prin urmare, invită statele membre să 
asigure o transparență deplină în ceea ce 
privește ponderea și originea acestor 
costuri comparativ cu costul altor măsuri 
de sprijin acordate altor forme de energie, 
precum și cu proporția creșterii facturilor 
la energie ca urmare a prețurilor la 
combustibili fosili; solicită, de asemenea, 
o mai mare transparență în ceea ce 
privește costurile societale ale diferitelor 
forme de energie;

Or. en

Amendamentul 402
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin sunt parțial foarte costisitoare și 
reprezintă în parte o sarcină financiară 
substanțială pentru consumatori, fără ca 
acestora să le fi fost oferită în prealabil o 
alternativă; constată că, în ciuda acestor 
subvenții, raportat la metodele de producție 
a energiei convenționale, până în prezent
energiile regenerabile au reușit să devină 

25. subliniază faptul că statele membre
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin nu s-au dovedit a fi suficient de 
flexibile pentru a se adapta la scăderea 
costurilor unor tehnologii și, în parte, au 
creat un exces de capacități, care, parțial, 
a împovărat financiar consumatorii; 
constată cu satisfacție că, datorită acestor 
subvenții, raportat la metodele de producție 
a energiei convenționale, unele dintre
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competitive doar în anumite sectoare sau 
zone geografice favorabile;

sursele regenerabile de energie au reușit să 
devină competitive doar în anumite 
sectoare sau zone geografice favorabile;

Or. de

Amendamentul 403
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin sunt parțial foarte costisitoare și 
reprezintă în parte o sarcină financiară 
substanțială pentru consumatori, fără ca 
acestora să le fi fost oferită în prealabil o 
alternativă; constată că, în ciuda acestor 
subvenții, raportat la metodele de 
producție a energiei convenționale, până 
în prezent energiile regenerabile au reușit 
să devină competitive doar în anumite 
sectoare sau zone geografice favorabile;

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin au fost proiectate în mod 
necorespunzător, conducând la o 
compensare excesivă și, în unele cazuri, 
la o sarcină financiară substanțială pentru 
consumatori; constată că investițiile 
promovate de mecanisme de sprijin bine 
proiectate contribuie la reducerea 
costurilor; subliniază că aceste scheme de 
sprijin fac sursele regenerabile de energie 
tot mai competitive în ceea ce privește 
metodele convenționale de producție a 
energiei, în special în zone în care 
condițiile geografice și de piață le 
favorizează; 

Or. en

Amendamentul 404
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin sunt parțial foarte costisitoare și 
reprezintă în parte o sarcină financiară 
substanțială pentru consumatori, fără ca 
acestora să le fi fost oferită în prealabil o 
alternativă; constată că, în ciuda acestor 
subvenții, raportat la metodele de producție 
a energiei convenționale, până în prezent 
energiile regenerabile au reușit să devină 
competitive doar în anumite sectoare sau 
zone geografice favorabile;

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin sunt parțial foarte costisitoare și 
reprezintă în parte o sarcină financiară 
substanțială pentru consumatori, fără ca 
acestora să le fi fost oferită în prealabil o 
alternativă; constată că, grație acestor 
subvenții, raportat la metodele de producție 
a energiei convenționale, până în prezent 
sursele regenerabile de energie au reușit să 
devină competitive doar în anumite 
sectoare sau zone geografice favorabile, 
unde accesul la capital este bun și sarcina 
administrativă este minimă;

Or. en

Amendamentul 405
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin sunt parțial foarte costisitoare și 
reprezintă în parte o sarcină financiară 
substanțială pentru consumatori, fără ca 
acestora să le fi fost oferită în prealabil o 
alternativă; constată că, în ciuda acestor 
subvenții, raportat la metodele de producție 
a energiei convenționale, până în prezent 
energiile regenerabile au reușit să devină 
competitive doar în anumite sectoare sau 
zone geografice favorabile;

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin sunt parțial foarte costisitoare și 
reprezintă în parte o sarcină financiară 
substanțială pentru consumatori, fără ca 
acestora să le fi fost oferită în prealabil o 
alternativă; constată că, în ciuda acestor 
subvenții, raportat la metodele de producție 
a energiei convenționale, până în prezent 
E-SRE au reușit să devină competitive 
doar în anumite sectoare sau zone 
geografice favorabile;
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Or. en

Amendamentul 406
Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin sunt parțial foarte costisitoare și 
reprezintă în parte o sarcină financiară 
substanțială pentru consumatori, fără ca 
acestora să le fi fost oferită în prealabil o 
alternativă; constată că, în ciuda acestor 
subvenții, raportat la metodele de producție 
a energiei convenționale, până în prezent 
energiile regenerabile au reușit să devină 
competitive doar în anumite sectoare sau 
zone geografice favorabile;

25. subliniază faptul că statele membre 
utilizează în prezent aproape 170 de tipuri 
de mecanisme de sprijin diferite; 
evidențiază faptul că acest sprijin a condus 
la o creștere importantă, însă mecanismele 
de sprijin sunt parțial foarte costisitoare și 
reprezintă în parte o sarcină financiară 
substanțială pentru consumatori, fără ca 
acestora să le fi fost oferită în prealabil o 
alternativă; constată că, în ciuda acestor 
subvenții, raportat la metodele de producție 
a energiei convenționale, până în prezent 
sursele regenerabile de energie nu au 
reușit încă să devină competitive nici 
măcar în anumite sectoare sau zone 
geografice favorabile;

Or. en

Amendamentul 407
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită statele membre să mențină 
direcția către îndeplinirea obiectivelor lor 
pentru 2020; este preocupat de 
schimbările bruște ale mecanismelor 
naționale de sprijin pentru energia din 
surse regenerabile, în special de 
modificările retroactive și înghețarea 
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sprijinului; solicită Comisiei să 
monitorizeze cu atenție punerea în 
aplicare a Directivei privind energia 
regenerabilă și să ia măsuri dacă este 
necesar; solicită statelor membre să ofere 
cadre stabile pentru investiții în domeniul 
energiei din surse regenerabile, inclusiv 
scheme de sprijin revizuite periodic și 
proceduri administrative simplificate;

Or. en

Amendamentul 408
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. critică situația actuală a Spaniei în 
ceea ce privește schemele de sprijin, în 
care sursele regenerabile de energie au 
fost considerate în mod greșit țapul 
ispășitor pentru prețurile ridicate la 
energie electrică, care se datorează de fapt 
particularităților naționale și alegerilor 
politice precum subvențiile și profiturile 
neașteptate pentru sursele de energie 
convenționale (obligația de a utiliza 
cărbune din producția locală, venitul 
pentru tehnologiile convenționale mai 
mare decât prețurile pool, structuri de 
producție asemănătoare monopolurilor), 
costuri pentru sistemele energetice ale 
insulelor spaniole, plăți ale capacității și 
alte costuri, care conduc la o lipsă 
completă de transparență și de condiții 
echitabile de concurență;

Or. en
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Amendamentul 409
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. constată că, deoarece numeroase 
centrale electrice din UE vor trebui să fie 
scoase din exploatare sau actualizate în 
următorii zece ani, prețurile la energie 
sunt prevăzute să crească indiferent de 
mixul energetic; subliniază că unele surse 
regenerabile de energie precum energia 
eoliană onshore și energia solară 
fotovoltaică sunt competitive deja la 
costuri comparative cu energia nucleară 
și CCS, devenind astfel cea mai rentabilă 
opțiune pentru decarbonizare; observă că 
majorarea facturilor la energie ar trebui 
să fie în primul rând abordată prin 
măsuri privind eficiența energiei și 
măsuri de economisire;

Or. en

Amendamentul 410
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali 
și clienții industriali sunt relativ ridicate 
din cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22% dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea 
industriei nu trebuie să fie afectată;

26. subliniază că influența din partea 
statului are efecte asupra prețurilor cu 
amănuntul la energie; reamintește faptul 
că, în 2010, 22 % dintre gospodăriile din 
UE erau îngrijorate că nu își pot achita 
factura de energie și presupune că această 
situație s-a agravat între timp; subliniază că 
sărăcia energetică trebuie evitată, iar 
competitivitatea industriei nu trebuie să fie 
afectată;
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Or. en

Amendamentul 411
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22% dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea 
industriei nu trebuie să fie afectată;

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22 % dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că energia trebuie să 
fie accesibilă pentru toți și că o atenție 
specială ar trebui acordată 
consumatorilor vulnerabili și 
gospodăriilor cu venit scăzut; invită 
statele membre să definească termenul de 
consumatori vulnerabili și să ia măsurile 
necesare pentru a asigura că acei 
consumatori sunt protejați în mod eficace;

Or. en

Amendamentul 412
Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22% dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt inacceptabil de 
ridicate din cauza influenței din partea 
statului; reamintește faptul că, în 2010, 
22 % dintre gospodăriile din UE erau 
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își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea 
industriei nu trebuie să fie afectată;

îngrijorate că nu își pot achita factura de 
energie și presupune că această situație s-a 
agravat între timp; subliniază că sărăcia 
energetică trebuie evitată, iar 
competitivitatea industriei nu trebuie să fie 
afectată;

Or. en

Amendamentul 413
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali 
și clienții industriali sunt relativ ridicate 
din cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22% dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea 
industriei nu trebuie să fie afectată;

26. subliniază că, în unele state membre, 
condițiile pieței de monopol și alte 
denaturări ale pieței au avut ca efect 
perceperea de la utilizatorii finali și clienții 
industriali a unor prețuri la energie 
electrică relativ ridicate; constată că 
facturile de energie electrică pentru 
gospodării în unele state membre sunt 
ridicate în mod artificial ca urmare a unei 
alocări incorecte a costurilor, a unor 
mecanisme eronate de stabilire a 
prețurilor și a subvențiilor pentru 
tehnologiile în domeniul energiei 
convenționale, reamintește faptul că, în 
2010, 22 % dintre gospodăriile din UE erau 
îngrijorate că nu își pot achita factura de 
energie și presupune că această situație s-a 
agravat între timp; subliniază că sărăcia 
energetică trebuie evitată, iar 
competitivitatea industriei nu trebuie să fie 
afectată, subliniază că măsurile de 
eficiență energetică sunt cruciale în 
această privință și reprezintă calea mai 
rapidă și mai ieftină de a reduce aceste 
facturi;

Or. en
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Amendamentul 414
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22% dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea 
industriei nu trebuie să fie afectată;

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22 % dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea 
industriei nu trebuie să fie afectată; 
subliniază aici rolul cooperativelor în 
domeniul energiei din surse regenerabile 
care, prin achiziții în comun sau 
coproducții, pot reduce prețurile pentru 
cetățeni și astfel, să abordeze sărăcia 
energetică; menționează, de asemenea, 
importanța acestor cooperative în 
sensibilizarea membrilor lor în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile și 
eficiența energetică;

Or. nl

Amendamentul 415
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22% dintre 

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza factorilor precum creșterea 
prețurilor la combustibili fosili și a
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gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea 
industriei nu trebuie să fie afectată;

influenței din partea statului; reamintește 
faptul că, în 2010, 22 % dintre gospodăriile 
din UE erau îngrijorate că nu își pot achita 
factura de energie și presupune că această 
situație s-a agravat între timp; subliniază că 
sărăcia energetică trebuie evitată, iar 
competitivitatea industriei nu trebuie să fie 
afectată; subliniază că politicile privind 
eficiența energetică axate pe întreaga 
aprovizionare cu energie și întregul lanț
al cererii, inclusiv prelucrarea, 
transportul, distribuția și aprovizionarea, 
alături de consumul industrial, al 
clădirilor și al gospodăriilor pot contribui 
în mod eficient la reducerea sărăciei în 
domeniul energiei; în plus, subliniază că 
utilitățile pe bază de surse regenerabile de 
energie deținute de la nivel de cooperative 
pot contribui la reducerea prețurilor 
pentru consumatori, prin dezvoltarea și 
promovarea „consumatorilor inteligenți” 
prin achiziționarea în comun de energie și 
prin educarea membrilor lor în ceea ce 
privește sursele regenerabile de energie și 
măsurile privind eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 416
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22% dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22 % dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată printr-o politică generală 



PE500.604v01-00 220/271 AM\920120RO.doc

RO

industriei nu trebuie să fie afectată; privind bunăstarea și nu printr-o politică
energetică, iar competitivitatea industriei 
nu trebuie să fie afectată;

Or. en

Amendamentul 417
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22 % dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea 
industriei nu trebuie să fie afectată;

26. subliniază că creșterea producției și 
alimentării cu surse regenerabile de 
energie a contribuit la scăderea prețurilor 
cu ridicata, dar, cu toate acestea, în unele 
state membre, prețurile percepute de la 
utilizatorii finali și clienții industriali sunt 
relativ ridicate din cauza influenței din 
partea statului; reamintește faptul că, în 
2010, 22 % dintre gospodăriile din UE erau 
îngrijorate că nu își pot achita factura de 
energie și presupune că această situație s-a 
agravat între timp; subliniază că sărăcia 
energetică trebuie evitată, iar 
competitivitatea industriei nu trebuie să fie 
afectată; adaugă faptul că scăderea 
prețurilor cu ridicata trebuie să fie în 
avantajul consumatorilor;

Or. de

Amendamentul 418
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că, în unele state membre, 26. subliniază că, în unele state membre, 



AM\920120RO.doc 221/271 PE500.604v01-00

RO

prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22% dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea 
industriei nu trebuie să fie afectată;

prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22 % dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea 
industriei nu trebuie să fie afectată; 
subliniază că utilitățile pe bază de surse 
regenerabile de energie deținute la nivel 
de cooperative pot contribui la reducerea 
prețurilor pentru cetățenii, în vederea 
combaterii sărăciei în domeniul energiei, 
prin dezvoltarea și promovarea 
„consumatorilor inteligenți” prin 
achiziționarea în comun de energie și prin 
educarea membrilor lor în ceea ce 
privește sursele regenerabile de energie și 
măsuri privind eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 419
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului; 
reamintește faptul că, în 2010, 22% dintre 
gospodăriile din UE erau îngrijorate că nu 
își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea 
industriei nu trebuie să fie afectată;

26. subliniază că, în unele state membre, 
prețurile percepute de la utilizatorii finali și 
clienții industriali sunt relativ ridicate din 
cauza influenței din partea statului și a 
volatilității prețurilor globale la petrol și 
gaze; reamintește faptul că, în 2010, 22 %
dintre gospodăriile din UE erau îngrijorate 
că nu își pot achita factura de energie și 
presupune că această situație s-a agravat 
între timp; subliniază că sărăcia energetică 
trebuie evitată, iar competitivitatea 
industriei nu trebuie să fie afectată;

Or. en
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Amendamentul 420
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. critică faptul că existența 
nesustenabilă a unor prețuri la energie 
reglementate scăzute, într-un număr mare 
de state membre, a condus la deficite 
tarifare importante pentru care trebuie să 
plătească acum producătorii, în timp ce 
tehnologiile convenționale continuă să fie 
adesea sprijinite și sunt scutite de la 
contribuție;

Or. en

Amendamentul 421
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. avertizează cu privire la faptul că 
sprijinul constând în sume foarte ridicate 
poate frâna progresul tehnologic prin 
supracompensare și poate împiedica 
integrarea pe piață, deoarece reduce 
stimulentele pentru dezvoltarea unor 
produse inovatoare și mai puțin 
costisitoare;

27. avertizează cu privire la faptul că 
sprijinul constând în sume foarte ridicate 
poate frâna progresul tehnologic prin 
supracompensare și poate împiedica 
integrarea pe piață, deoarece reduce 
stimulentele pentru dezvoltarea unor 
produse inovatoare și mai puțin 
costisitoare; observă că supracompensarea 
este adesea o consecință a mecanismelor 
de sprijin proiectate în mod 
necorespunzător, incapabile să se 
adapteze suficient la calea de reducere a 
costurilor unei anumite tehnologii;
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Or. en

Amendamentul 422
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. avertizează cu privire la faptul că 
sprijinul constând în sume foarte ridicate 
poate frâna progresul tehnologic prin 
supracompensare și poate împiedica 
integrarea pe piață, deoarece reduce 
stimulentele pentru dezvoltarea unor 
produse inovatoare și mai puțin 
costisitoare;

27. avertizează cu privire la faptul că 
sprijinul constând în sume foarte ridicate 
poate frâna progresul tehnologic prin 
supracompensare și poate împiedica 
integrarea pe piață, deoarece reduce 
stimulentele pentru dezvoltarea unor 
produse inovatoare și mai puțin
costisitoare; consideră că trecerea cât mai 
repede posibil la sisteme care îi expun pe 
producători la riscurile prețurilor de piață 
încurajează competitivitatea 
tehnologiilor;

Or. en

Amendamentul 423
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. avertizează cu privire la faptul că 
sprijinul constând în sume foarte ridicate 
poate frâna progresul tehnologic prin 
supracompensare și poate împiedica 
integrarea pe piață, deoarece reduce 
stimulentele pentru dezvoltarea unor 
produse inovatoare și mai puțin 
costisitoare;

27. avertizează cu privire la faptul că 
sprijinul constând în sume foarte ridicate 
poate frâna progresul tehnologic prin 
supracompensare și poate împiedica 
integrarea pe piață, deoarece reduce 
stimulentele pentru dezvoltarea unor 
produse inovatoare și mai puțin 
costisitoare; prin urmare, are convingerea 
că subvențiile trebuie limitate în primul 
rând la investițiile cele mai utile din punct 
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de vedere economic, pentru ca sursele 
regenerabile de energie să poată fi 
integrate pe piață cât mai rapid;

Or. de

Amendamentul 424
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. avertizează cu privire la faptul că 
sprijinul constând în sume foarte ridicate 
poate frâna progresul tehnologic prin 
supracompensare și poate împiedica 
integrarea pe piață, deoarece reduce 
stimulentele pentru dezvoltarea unor 
produse inovatoare și mai puțin 
costisitoare;

27. avertizează cu privire la faptul că 
sprijinul constând în sume foarte ridicate 
poate frâna progresul tehnologic prin 
supracompensare și poate împiedica 
integrarea pe piață, deoarece reduce 
stimulentele pentru dezvoltarea unor 
produse inovatoare și mai puțin 
costisitoare; subliniază că un cadru de 
reglementare transparent și proceduri 
naționale accelerate de acceptare 
constituie precondiții importante ale 
dezvoltării surselor regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 425
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. avertizează cu privire la faptul că 
sprijinul constând în sume foarte ridicate 
poate frâna progresul tehnologic prin 
supracompensare și poate împiedica 
integrarea pe piață, deoarece reduce 
stimulentele pentru dezvoltarea unor 

27. avertizează cu privire la faptul că 
sprijinul constând în sume foarte ridicate 
poate frâna progresul tehnologic prin 
supracompensare și poate împiedica 
integrarea pe piață, deoarece reduce 
stimulentele pentru dezvoltarea unor 
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produse inovatoare și mai puțin 
costisitoare;

produse inovatoare și mai puțin 
costisitoare; în acest mod, favorizează 
schemele de sprijin rentabile care sunt 
receptive la semnalele pieței.

Or. en

Amendamentul 426
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. este convins că Comisia ar trebui să 
sprijine statele membre în identificarea 
celor mai rentabile surse regenerabile de 
energie și a căii optime de a exploata 
potențialul; reamintește faptul că 
politicile optime din punct de vedere al 
costului diferă în funcție de modelul de 
cerere, de potențialul de aprovizionare și 
de contextul economic la nivel local;

Or. en

Amendamentul 427
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază beneficiul schimbului de 
cele mai bune practici în rândul statelor 
membre în ceea ce privește mecanismele 
de sprijin; menționează faptul că Regatul 
Unit și Italia au anunțat recent o 
schimbare în schema lor de sprijin, de la 
un sistem de cote, la un sistem de prime 
deoarece dovezile din locuri geografice 
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similare au sugerat că modelele de 
sprijinire a primelor au apărut la costuri 
mai mici; invită Comisia să includă aceste 
aspecte în analiza sa actuală1 și în 
propunerea sa viitoare privind orientările;
__________________
1 COM (2012)271 final și documentele de 
însoțire; SEC 2008/57; IEE Studies 
Reshaping (Quo(ta) vadis, Europe?.

Or. en

Amendamentul 428
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită Comisiei să asigure faptul că 
Directiva 2009/28/CE privind energia din 
surse regenerabile și cel de al treilea 
pachet privind piața internă a energiei au 
fost pe deplin transpuse de statele membre 
ale UE, astfel încât acestea să dispună de 
condițiile-cadru necesare pentru evoluțiile 
ulterioare în domeniul surselor 
regenerabile de energie;

Or. de

Amendamentul 429
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. subliniază că, din evaluarea de 
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impact a prezentei comunicări și 
experiența cu pachetele privind clima și 
energia, rezultă că un obiectiv obligatoriu 
la nivelul UE referitor la ponderea 
surselor regenerabile de energie în 
consumul final de energie este necesar și 
după 2020, pentru a le garanta la timp 
investitorilor claritatea și siguranța și, 
astfel, pentru a stimula dezvoltarea în 
continuare a surselor regenerabile de 
energie; solicită ca acest obiectiv 
obligatoriu la nivelul UE să vizeze o 
pondere a surselor regenerabile de 
energie de cel puțin 40-45 % până în 2030 
și să fie realizat prin obiective de 
dezvoltare obligatorii în statele membre 
ale UE;

Or. de

Amendamentul 430
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. menționează că bioenergia se 
așteaptă că contribuie în proporție de 
peste 50 % la obiectivul Strategiei Europa 
2020 privind sursele regenerabile de 
energie, conform proiecțiilor statului 
membru; prin urmare, subliniază 
necesitatea unor criterii solide privind 
sustenabilitatea pentru a garanta 
sustenabilitatea biomasei ca sursă 
regenerabilă de energie; subliniază că 
propunerea viitoare a Comisiei privind 
criteriile de sustenabilitate a biomasei 
trebuie să includă contabilizarea corectă a 
carbonului pentru a asigura obținerea 
unor economii reale în ceea ce privește 
emisiile de gaze cu efect de seră; invită 
Comisia să publice această propunere cât 



PE500.604v01-00 228/271 AM\920120RO.doc

RO

mai curând posibil; îndeamnă Comisia să 
abordeze impactul indirect al schimbării 
utilizării terenurilor prin aplicarea unor 
factori ILUC privind biocombustibilii și 
biomasa pe lângă obligațiile de raportare;

Or. en

Amendamentul 431
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. constată că procedurile de 
autorizare, înregistrare sau planificare și 
schimbările aduse schemelor de sprijin 
pot contribui la creșterea riscurilor 
proiectelor care conduc la costuri de 
capital mai mari; subliniază că, având în 
vedere condițiile economice actuale și 
piețele de capital tensionate, costurile 
ridicate de capital vor submina în mod 
considerabil competitivitatea proiectelor 
referitoare la sursele regenerabile de 
energie; invită Comisia Europeană să 
analizeze în detaliu instrumentele 
financiare inovatoare și un rol major al 
Băncii Europene de Investiții și al 
instituțiilor publice naționale în 
finanțarea proiectelor referitoare la 
sursele regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 432
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27c. invită Comisia să propună un regim 
cuprinzător privind răspunderea pentru 
toate investițiile noi în domeniul energetic 
pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 433
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie 
privind elaborarea unor orientări privind 
bunele practici și reforma regimurilor 
naționale de sprijinire a energiilor 
regenerabile; solicită Comisiei să prezinte 
aceste orientări cât mai curând posibil, 
este însă în același timp convins că 
orientările privind bunele practici 
reprezintă doar un prim pas și că 
obiectivul trebuie să fie acela de a elimina 
mecanismele de sprijin, dar acestea nu 
trebuie modificate sau suspendate cu efect 
retroactiv, întrucât acest lucru ar 
reprezenta un semnal devastator pentru 
investitori;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 434
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie 
privind elaborarea unor orientări privind 
bunele practici și reforma regimurilor 
naționale de sprijinire a energiilor 
regenerabile; solicită Comisiei să prezinte 
aceste orientări cât mai curând posibil, 
este însă în același timp convins că 
orientările privind bunele practici 
reprezintă doar un prim pas și că 
obiectivul trebuie să fie acela de a elimina 
mecanismele de sprijin, dar acestea nu 
trebuie modificate sau suspendate cu efect 
retroactiv, întrucât acest lucru ar 
reprezenta un semnal devastator pentru 
investitori;

28. subliniază importanța microgenerării 
în creșterea ponderii surselor 
regenerabile de energie; constată că 
elicele turbinei eoliene fac parte dintr-o 
combinație de poliester și poliuretan care 
este dificil de reciclat după utilizare; 
constată că elicea turbinei eoliene are o 
durată de viață de cincisprezece până la 
douăzeci de ani și că deșeurile de 
prelucrare a vechilor elice sunt 
costisitoare; constată, prin urmare că 
construcția de turbine eoliene nu are doar 
consecințe negative pentru mediu, ci și 
eșuează în a atinge obiectivele de mediu 
propuse;

Or. nl

Amendamentul 435
Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijinire a energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, este însă 
în același timp convins că orientările 
privind bunele practici reprezintă doar un 
prim pas și că obiectivul trebuie să fie 
acela de a elimina mecanismele de sprijin, 
dar acestea nu trebuie modificate sau 
suspendate cu efect retroactiv, întrucât 
acest lucru ar reprezenta un semnal 
devastator pentru investitori;

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma schemelor naționale de 
sprijin; solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, pentru a 
asigura că diferitele scheme naționale nu 
denaturează concurența și nu creează 
bariere în calea comerțului și a 
investițiilor în cadrul UE; în această 
privință, subliniază necesitatea analizării 
posibilelor cerințe privind conținutul local 
în cadrul UE după cum au experimentat 
anumiți actori pe piață și îndeamnă 
Comisia să asigure că acquis-ul pieței 
interne este pe deplin respectat de statele 
membre; în plus, invită Comisia să 
includă o interpretare a articolului 13 din 
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Directiva (2009/28) privind sursele 
regenerabile de energie, pentru a asigura 
că statele membre pun în aplicare 
directiva în mod corect și împiedică 
autoritățile publice de la utilizarea 
procedurilor de certificare și licențiere 
într-un mod care denaturează 
concurența; este convins de faptul că 
orientările privind bunele practici 
constituie o măsură importantă pentru a 
asigura o piață unică funcțională pentru 
energie și consideră că orientările ar 
putea fi suplimentate la nivel național cu 
o evaluare a schemelor naționale actuale 
privind rentabilitatea; subliniază că orice 
posibilă schimbare nu trebuie modificată 
sau suspendată cu efect retroactiv, întrucât 
acest lucru ar reprezenta un semnal 
devastator pentru investitori, precum și 
posibila tulburare economică severă 
asupra cetățenilor privați care au investit 
în, de exemplu, panouri solare în baza 
unor astfel de scheme naționale;

Or. en

Amendamentul 436
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijinire a energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, este însă în 
același timp convins că orientările privind 
bunele practici reprezintă doar un prim 
pas și că obiectivul trebuie să fie acela de 
a elimina mecanismele de sprijin, dar 
acestea nu trebuie modificate sau 

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijin; solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, este însă în 
același timp convins că aceste orientări
privind bunele practici trebuie să fie 
obligatorii pentru statele membre, acestea 
având în schimb posibilitatea de a lua 
măsuri de sprijin specifice, care să 
permită exploatarea și utilizarea 
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suspendate cu efect retroactiv, întrucât 
acest lucru ar reprezenta un semnal 
devastator pentru investitori;

resurselor locale și regionale; actualele 
mecanisme de sprijin naționale nu trebuie 
modificate sau suspendate cu efect 
retroactiv, întrucât acest lucru ar reprezenta 
un semnal devastator pentru investitori;

Or. de

Amendamentul 437
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijinire a energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, este însă 
în același timp convins că orientările 
privind bunele practici reprezintă doar un 
prim pas și că obiectivul trebuie să fie 
acela de a elimina mecanismele de sprijin, 
dar acestea nu trebuie modificate sau 
suspendate cu efect retroactiv, întrucât 
acest lucru ar reprezenta un semnal 
devastator pentru investitori;

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijin; solicită Comisiei să elaboreze 
orientări cât mai curând posibil în vederea 
evitării subvențiilor excesive și să asigure 
compatibilitatea, o mai bună coordonare 
și o convergență progresivă între 
mecanismele naționale de sprijin, evitând 
totodată modificările sau anulările 
retrospective care trimit semnale 
devastatoare către investitori;

Or. en

Amendamentul 438
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale 

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și încurajează predictibilitatea, 
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de sprijinire a energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte aceste
orientări cât mai curând posibil, este însă în 
același timp convins că orientările privind 
bunele practici reprezintă doar un prim pas 
și că obiectivul trebuie să fie acela de a 
elimina mecanismele de sprijin, dar acestea 
nu trebuie modificate sau suspendate cu 
efect retroactiv, întrucât acest lucru ar 
reprezenta un semnal devastator pentru 
investitori;

rentabilitatea, evită supracompensarea și 
dezvoltă mai multă consecvență în rândul 
statelor membre; solicită Comisiei să 
prezinte aceste orientări cât mai curând 
posibil, este însă în același timp convins că 
orientările privind bunele practici 
reprezintă doar un prim pas și că obiectivul 
trebuie să fie acela de a elimina 
mecanismele de sprijin, dar acestea nu 
trebuie modificate sau suspendate cu efect 
retroactiv, întrucât acest lucru ar reprezenta 
un semnal devastator pentru investitori;

Or. en

Amendamentul 439
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijinire a energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, este însă în 
același timp convins că orientările privind 
bunele practici reprezintă doar un prim pas 
și că obiectivul trebuie să fie acela de a 
elimina mecanismele de sprijin, dar 
acestea nu trebuie modificate sau 
suspendate cu efect retroactiv, întrucât 
acest lucru ar reprezenta un semnal 
devastator pentru investitori;

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijin; solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil și să 
includă posibile recompense pentru 
serviciile sistemului, este însă în același 
timp convins că orientările privind bunele 
practici reprezintă doar un prim pas și că 
punerea în aplicare a acestor orientări la 
nivelul statelor membre va fi crucială 
pentru evitarea modificării sau anulării 
cu efect retroactiv a schemelor de sprijin, 
întrucât acest lucru ar reprezenta un semnal 
devastator pentru investitori

Or. en

Amendamentul 440
Catherine Trautmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijinire a energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, este însă în 
același timp convins că orientările privind 
bunele practici reprezintă doar un prim pas 
și că obiectivul trebuie să fie acela de a 
elimina mecanismele de sprijin, dar 
acestea nu trebuie modificate sau 
suspendate cu efect retroactiv, întrucât 
acest lucru ar reprezenta un semnal 
devastator pentru investitori;

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijin; solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, este însă în 
același timp convins că orientările privind 
bunele practici reprezintă doar un prim pas 
și că obiectivul trebuie să fie acela de a
coordona în mod adecvat mecanismele de 
sprijin; constată că modificările sau 
anulările abrupte ale unui astfel de sprijin 
ar fi cu prețul vizibilității și al certitudinii
pentru investitori;

Or. en

Amendamentul 441
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijinire a energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, este însă în 
același timp convins că orientările privind 
bunele practici reprezintă doar un prim pas 
și că obiectivul trebuie să fie acela de a 
elimina mecanismele de sprijin, dar 
acestea nu trebuie modificate sau 
suspendate cu efect retroactiv, întrucât 
acest lucru ar reprezenta un semnal 
devastator pentru investitori;

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și privind regimurile naționale de 
sprijin; solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, este însă în 
același timp convins că orientările privind 
bunele practici reprezintă doar un prim pas 
și că obiectivul trebuie să fie acela de a 
elimina mecanismele de sprijin, doar 
atunci când a fost atinsă maturitatea pe 
piață a tehnologiilor; aprobă faptul că 
schemele de sprijin nu trebuie modificate 
sau suspendate cu efect retroactiv, întrucât 
acest lucru ar reprezenta un semnal 
devastator pentru investitori;
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Amendamentul 442
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijinire a energiilor regenerabile; solicită 
Comisiei să prezinte aceste orientări cât 
mai curând posibil, este însă în același 
timp convins că orientările privind bunele 
practici reprezintă doar un prim pas și că 
obiectivul trebuie să fie acela de a elimina 
mecanismele de sprijin, dar acestea nu 
trebuie modificate sau suspendate cu efect 
retroactiv, întrucât acest lucru ar reprezenta 
un semnal devastator pentru investitori;

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijin; are în vedere că acest lucru 
trebuie realizat în strânsă colaborare cu 
operatorii de pe piață, astfel încât să 
garanteze predictibilitatea normelor și 
încrederea părților interesate; solicită 
Comisiei să prezinte aceste orientări cât 
mai curând posibil, însă este în același 
timp convins că orientările privind bunele 
practici reprezintă doar un prim pas și că 
obiectivul trebuie să fie acela de a elimina 
armonizarea prin eliminarea graduală a 
mecanismelor de sprijin, dar acestea nu 
trebuie modificate sau suspendate cu efect 
retroactiv, întrucât acest lucru ar reprezenta 
un semnal devastator pentru investitori;

Or. fr

Amendamentul 443
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijinire a energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte aceste 

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijin în vederea încurajării 
predictibilității, a rentabilității, a evitării 
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orientări cât mai curând posibil, este însă în 
același timp convins că orientările privind 
bunele practici reprezintă doar un prim pas 
și că obiectivul trebuie să fie acela de a 
elimina mecanismele de sprijin, dar acestea 
nu trebuie modificate sau suspendate cu 
efect retroactiv, întrucât acest lucru ar 
reprezenta un semnal devastator pentru 
investitori;

supracompensării și a dezvoltării unei 
consecvențe mai mari în rândul statelor 
membre; solicită Comisiei să prezinte 
aceste orientări cât mai curând posibil, este 
însă în același timp convins că orientările 
privind bunele practici reprezintă doar un 
prim pas și că obiectivul trebuie să fie 
acela de a elimina mecanismele de sprijin, 
dar acestea nu trebuie modificate sau 
suspendate cu efect retroactiv, întrucât 
acest lucru ar reprezenta un semnal 
devastator pentru investitori;

Or. en

Amendamentul 444
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijinire a energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, este însă în 
același timp convins că orientările privind 
bunele practici reprezintă doar un prim pas 
și că obiectivul trebuie să fie acela de a 
elimina mecanismele de sprijin, dar acestea 
nu trebuie modificate sau suspendate cu 
efect retroactiv, întrucât acest lucru ar 
reprezenta un semnal devastator pentru 
investitori;

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijin; solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, este însă în 
același timp convins că orientările privind 
bunele practici reprezintă doar un prim pas 
și că obiectivul trebuie să fie acela de a 
elimina mecanismele de sprijin, dar acestea 
nu trebuie modificate sau suspendate cu 
efect retroactiv, întrucât acest lucru ar 
reprezenta un semnal devastator pentru 
investitori; invită Comisia să analizeze 
mijloacele de a elabora noi orientări 
pentru statele membre și, astfel, să 
sporească convergente între mecanismele 
de sprijin;

Or. en
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Amendamentul 445
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări privind bunele 
practici și reforma regimurilor naționale de 
sprijinire a energiilor regenerabile; 
solicită Comisiei să prezinte aceste 
orientări cât mai curând posibil, este însă în 
același timp convins că orientările privind 
bunele practici reprezintă doar un prim pas 
și că obiectivul trebuie să fie acela de a 
elimina mecanismele de sprijin, dar acestea 
nu trebuie modificate sau suspendate cu 
efect retroactiv, întrucât acest lucru ar 
reprezenta un semnal devastator pentru 
investitori;

28. salută anunțul făcut de Comisie privind 
elaborarea unor orientări neobligatorii 
privind bunele practici și reforma 
regimurilor naționale de sprijin; solicită 
Comisiei să prezinte aceste orientări cât 
mai curând posibil, este însă în același timp 
convins că orientările privind bunele 
practici reprezintă doar un prim pas și că 
obiectivul trebuie să fie acela de a elimina
gradual mecanismele de sprijin, dar 
acestea nu trebuie modificate sau 
suspendate cu efect retroactiv, întrucât 
acest lucru ar reprezenta un semnal 
devastator pentru investitori;

Or. pl

Amendamentul 446
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că un acces mai facil la 
capital va contribui pe viitor la 
competitivitatea surselor regenerabile de 
energie; recunoaște că certitudinea pe 
termen lung și obiectivul pentru 2030 
pentru sursele regenerabile de energie ar 
fi calea optimă de a conferi investitorilor 
încrederea și a reduce riscul pentru 
investitori; invită Comisia să dezvolte 
instrumente financiare inovatoare și să 
confere un rol major Băncii Europene de 
Investiții, instituțiilor financiare naționale 
și instituțiilor responsabile pe termen lung 
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precum fonduri de pensii și companii de 
asigurări în finanțarea proiectelor 
referitoare la surse regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 447
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază că luarea în considerare a 
orientărilor reprezintă un prim pas către o 
mai mare convergență a mecanismelor 
europene de sprijin pentru sursele 
regenerabile de energie, menit să asigure 
o aprovizionare cu energie optimă din 
punct de vedere tehnologic, sigură și 
accesibilă și să consolideze 
competitivitatea și capacitatea de inovare 
a Uniunii Europene;

Or. de

Amendamentul 448
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită Comisiei să prezinte un plan 
de acțiune pentru tehnologii de încălzire 
și răcire pe bază de energie din surse 
regenerabile care să includă o evaluare a
cererii de încălzire și răcire existente în 
cadrul UE, precum și exemple de bune 
practici pentru sprijinirea sectorului;
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Amendamentul 449
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. constată că, în multe state membre, 
sursele regenerabile de energie au atins 
deja o cotă de piață de peste 20 % și că 
reglementările naționale în materie de 
alimentare și priorități conduc la 
denaturări ale concurenței;

Or. de

Amendamentul 450
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6 a (nou) (după punctul 28)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Un cadru de după 2020 pentru surse 
regenerabile de energie

Or. en

Amendamentul 451
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6 a (nou) (după punctul 28)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cadrul european de după 2020 pentru 
promovarea energiei din surse 
regenerabile

Or. en

Amendamentul 452
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism 
de sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 453
Giles Chichester, Vicky Ford
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism 
de sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

eliminat

Or. en

Amendamentul 454
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie

29. este convins că, de asemenea, pe viitor, 
mecanismele de sprijin regionale și 
specifice segmentelor vor trebui să 
asigure o exploatare optimă a resurselor 
și suprafețe adecvate în apropierea 
centrelor de consum; în plus, stipulează 
că numai o politică de sprijin europeană 
le permite energiilor regenerabile să își 
demonstreze întregul potențial în modul 
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trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

cel mai eficient din punct de vedere al 
costurilor; consideră decisive avantajele 
unui obiectiv european pentru producția 
de energie din surse regenerabile, având 
în vedere beneficiile comunității și 
schemele pentru surse regenerabile de 
energie deținute la nivel de cooperativă;

Or. en

Amendamentul 455
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. este convins că Directiva actuală 
privind sursele regenerabile de energie 
pentru promovarea surselor regenerabile 
de energie combină cu succes obiectivele 
naționale cu schemele naționale de 
sprijin, permițând totodată guvernelor să 
utilizeze, de asemenea, scheme comune de 
sprijin; constată că dovada experienței în 
anumite țări europene, și anume, Suedia 
și Norvegia, care demonstrează cu succes 
modul în care o abordare comună pe 
piața integrată de energie electrică 
permite inovații benefice reciproce între 
sistemele naționale;

Or. en
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Amendamentul 456
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism 
de sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. solicită Comisiei să evalueze, în 
contextul unui cadru legislativ de după 
2020 bazat pe obiective ambițioase și 
obligatorii privind energia din surse 
regenerabile, dacă un sistem la nivelul 
UE pentru promovarea surselor 
regenerabile de energie ar oferi un cadru 
mai rentabil în care poate fi realizat 
întregul lor potențial; constată că o 
politică europeană neutră din punct de 
vedere tehnologic, bazată pe un obiectiv 
privind emisiile de gaze cu efect de seră ar 
promova doar cele mai ieftine tehnologii 
în detrimentul inovării și al îndeplinirii 
obiectivelor pe termen lung ale Europei 
privind climatul și energia;

Or. en

Amendamentul 457
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite surselor 
regenerabile de energie să își demonstreze 
întregul potențial în modul cel mai eficient 
din punct de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene a energiei, neutre din punct de 
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tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

vedere tehnologic, în care producătorii vor 
trebui să atingă un obiectiv unic clar 
stabilit în avans;

Or. fr

Amendamentul 458
Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite surselor 
regenerabile de energie să își demonstreze 
întregul potențial în modul cel mai eficient 
din punct de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul surselor 
regenerabile de energie;

Or. en
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Amendamentul 459
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. este convins că numai un obiectiv de 45 
% din energia din surse regenerabile din 
consumul final de energie, pentru 2030, 
privind energia din surse regenerabile, și 
de până la 20 % până în 2020, este în 
conformitate cu obiectivul pe termen lung 
al UE de reducere a emisiilor de CO2
până la 80-95 % până în 2050, va 
constitui o piatră de temelie esențială în 
cadrul acestei traiectorii, care oferă un 
semnal crucial investitorilor și va oferi cel 
mai rentabil cadru în care poate fi realizat 
întregul potențialul al acestora;

Or. en

Amendamentul 460
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 

29. este convins că o abordare comună a 
UE de a promova sursele regenerabile de 
energie le va permite să își demonstreze 
întregul potențial în modul cel mai eficient 
din punct de vedere al costurilor; sprijină o 
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avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

convergență progresivă a schemelor 
naționale de sprijin a surselor 
regenerabile de energie în vederea evitării 
unei denaturări a concurenței create prin 
inițiative separate și disparate, respectând 
totodată specificitățile mixului energetic 
al statelor membre;

Or. en

Amendamentul 461
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 

29. este convins că o mai mare 
convergență a mecanismelor de sprijin 
europene le permite surselor regenerabile
de energie să își demonstreze pe termen 
lung întregul potențial în modul cel mai 
eficient din punct de vedere al costurilor și 
în condiții echitabile de concurență; în 
contextul multitudinii de mecanisme de 
sprijin din statele membre, consideră că 
este necesar ca pe termen scurt să se 
încurajeze o discuție privind un mecanism 
de sprijin european adecvat;
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atingerea cotelor stabilite;

Or. de

Amendamentul 462
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism 
de sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. vede posibile avantaje în existența unor
piețe naționale neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul surselor 
regenerabile de energie, în care furnizorii 
de energie să aibă obligația de a acoperi o 
proporție fixată în prealabil de energie 
electrică pe care o furnizează din surse 
regenerabile de energie, îndeplinindu-și 
obligația de a prezenta certificate care pot 
fi comercializate pe o piață creată special 
în acest scop; constată că experiențele din 
statele membre au demonstrat faptul că o 
combinare a stimulentelor și a 
penalităților ar trebui s existe pentru a 
asigura că obligațiile sunt îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 463
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism 29. solicită ca sursele regenerabile de 
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de sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

energie să fie utilizate în mod mai eficient 
pe teritoriul UE, urmărind realizarea 
unui sistem de stimulente la scară 
europeană pentru sursele regenerabile de 
energie, fapt care ar permite utilizarea 
unor anumite tipuri de energii 
regenerabile în acele părți ale UE unde 
acestea sunt cele mai rentabile, reducând 
astfel costul promovării acestora și 
garantând alocarea eficientă a 
fondurilor; susține crearea unor cote 
naționale predeterminate pentru 
producția de energie din surse 
regenerabile de energie, iar această 
pondere prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe piața sus-
menționată; constată că experiențele din 
statele membre au demonstrat faptul că, în 
caz de nerespectare, trebuie aplicate 
sancțiuni financiare ridicate pentru a 
garanta atingerea cotelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 464
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism 
de sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 

29. recunoaște avantajele clare în 
existența unei piețe europene neutre din 
punct de vedere tehnologic în domeniul 
energiilor regenerabile, în care furnizorii 
de energie trebuie să acopere o parte a 
producției, fixată în prealabil, din surse 
regenerabile de energie, iar această 
pondere prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
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creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

atingerea cotelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 465
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite surselor 
regenerabile de energie să își demonstreze 
întregul potențial în modul cel mai eficient 
din punct de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de surse 
regenerabile de energie; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 466
Gunnar Hökmark
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism 
de sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. Europa necesită prețuri la energie 
competitive din punct de vedere al 
costului și, prin urmare, necesită sisteme 
rentabile pentru sursele regenerabile de 
energie. Acest lucru se poate obține în 
cadrul sistemelor naționale sau printr-un 
sistem la nivelul UE; vede avantaje clare 
în existența unei piețe europene neutre din 
punct de vedere tehnologic în domeniul 
energiilor regenerabile, în care furnizorii 
de energie trebuie să acopere o parte a 
producției, fixată în prealabil, din surse 
regenerabile de energie, iar această 
pondere prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 467
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 

29. este convins că un mecanism de sprijin 
european de promovare a surselor 
regenerabile de energie ar putea să 
contribuie la demonstrarea întregului
potențial în modul cel mai eficient din 
punct de vedere al costurilor; vede avantaje 
clare în existența unei piețe europene 
neutre din punct de vedere tehnologic în 
domeniul surselor regenerabile de energie, 
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trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse regenerabile 
de energie, iar această pondere prestabilită 
poate fi atinsă și prin comercializarea de 
certificate pe o piață creată special în acest 
scop; constată că experiențele din statele 
membre au demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

în care furnizorii de energie trebuie să 
acopere o parte a producției, fixată în 
prealabil, din surse regenerabile de 
energie, iar această pondere prestabilită 
poate fi atinsă și prin comercializarea de 
certificate pe o piață creată special în acest 
scop; constată că experiențele din statele 
membre au demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

Or. pl

Amendamentul 468
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite surselor 
regenerabile de energie să își demonstreze 
întregul potențial în modul cel mai eficient 
din punct de vedere al costurilor; vede 
avantaje posibile în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul surselor 
regenerabile de energie, în care furnizorii 
de energie trebuie să acopere o parte a 
producției, fixată în prealabil, din surse 
regenerabile de energie, iar această 
pondere prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite; constată că un 
astfel de mecanism bazat pe piață trebuie 
verificat temeinic din punctul de vedere al 
efectelor asupra competitivității 
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întreprinderilor și că, în orice caz, ar 
trebui identificate și alte modele de 
sprijin;

Or. de

Amendamentul 469
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite surselor 
regenerabile de energie să își demonstreze 
întregul potențial în modul cel mai eficient 
din punct de vedere al costurilor; 
subliniază, în vederea potențialului 
divergent din Europa pentru diverse 
tehnologii în domeniul surselor 
regenerabile de energie, ca urmare a 
condițiilor geografice, necesitatea de a 
stimula investiția în surse regenerabile de 
energie atunci când acestea au cel mai 
mare potențial, în vederea asigurării unei 
utilizări eficiente a finanțării publice;
vede avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse regenerabile 
de energie, iar această pondere prestabilită 
poate fi atinsă și prin comercializarea de 
certificate pe o piață creată special în acest 
scop; constată că experiențele din statele 
membre au demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

Or. en
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Amendamentul 470
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite surselor 
regenerabile de energie să își demonstreze 
întregul potențial în modul cel mai eficient 
din punct de vedere al costurilor, însă 
subliniază că statele membre și regiunile 
au propriile puncte forte și că există o 
necesitate de a continua politica în 
domeniul ajutorului la nivel național; 
vede avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul surselor 
regenerabile de energie, în care furnizorii 
de energie trebuie să acopere o parte a 
producției, fixată în prealabil, din surse de 
energie regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; cu toate 
acestea, menționează că un sistem de 
certificate ar putea să nu fie cea mai bună 
opțiune în statele membre; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

Or. fi

Amendamentul 471
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european, inclusiv convergența 
între schemele naționale de sprijin le 
permite surselor regenerabile de energie să 
își demonstreze întregul potențial în modul 
cel mai eficient din punct de vedere al 
costurilor; vede avantaje clare în existența 
unei piețe europene neutre din punct de 
vedere tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse regenerabile 
de energie, iar această pondere prestabilită 
poate fi atinsă și prin comercializarea de 
certificate pe o piață creată special în acest 
scop; constată că experiențele din statele 
membre au demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 472
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite surselor 
regenerabile de energie, integrate într-un 
efort general către decarbonizare în 
coordonare cu toți ceilalți piloni ai 
politicii UE privind climatul, să își 
demonstreze întregul potențial în modul cel 
mai eficient din punct de vedere al 
costurilor; vede avantaje clare în existența 
unei piețe europene neutre din punct de 
vedere tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
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prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse regenerabile 
de energie, iar această pondere prestabilită 
poate fi atinsă și prin comercializarea de 
certificate pe o piață creată special în acest 
scop; constată că experiențele din statele 
membre au demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 473
Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite surselor 
regenerabile de energie și altor tehnologii 
cu emisii scăzute de carbon să își 
demonstreze întregul potențial în modul cel 
mai eficient din punct de vedere al 
costurilor; vede avantaje clare în existența 
unei piețe europene neutre din punct de 
vedere tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse regenerabile
de energie, iar această pondere prestabilită 
poate fi atinsă și prin comercializarea de 
certificate pe o piață creată special în acest 
scop; constată că experiențele din statele 
membre au demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

Or. en
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Amendamentul 474
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite energiilor 
regenerabile să își demonstreze întregul 
potențial în modul cel mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse de energie
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită poate fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

29. este convins că numai un mecanism de 
sprijin european le permite surselor 
regenerabile de energie să își demonstreze 
întregul potențial în modul cel mai eficient 
din punct de vedere al costurilor; vede 
avantaje clare în existența unei piețe 
europene neutre din punct de vedere 
tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile, în care furnizorii de energie 
trebuie să acopere o parte a producției, 
fixată în prealabil, din surse regenerabile 
de energie, iar această pondere prestabilită 
poate fi atinsă și prin comercializarea de 
certificate pe o piață creată special în acest 
scop; aceasta în schimb va asigura 
predictibilitatea și viabilitatea investițiilor 
în surse regenerabile de energie; constată 
că experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare ridicate pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 475
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. precizează că obiectivele privind 
energia din surse regenerabile au indicat 
un succes în reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și îmbunătățirea 
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siguranței aprovizionării și a 
competitivității în UE; invită Comisia 
Europeană să realizeze angajamentul pe 
termen lung privind climatul al Uniunii 
Europene prin propunerea unui obiectiv 
european obligatoriu de cel puțin 45 % 
din energia din surse regenerabile până 
în 2030;

Or. en

Amendamentul 476
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. solicită anularea derogărilor 
naționale de la interdicția UE privind 
acordarea de ajutoare pentru sursele 
regenerabile de energie ca urmare a 
denaturărilor concurenței din țările cu 
cote de piață de peste 20 %; consideră ca 
fiind criticabile și reglementările de 
supremație referitoare la alimentarea cu 
sursele regenerabile de energie începând 
de la anumite cote de piață, care ar putea 
avea drept consecințe instabilități ale 
rețelei și denaturări ale concurenței;

Or. de

Amendamentul 477
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. este convins că numai o abordare 
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diferențiată la nivelul UE de promovare a 
energiei din surse regenerabile, inclusiv 
proiectele referitoare la energia din surse 
regenerabile încredințate comunităților și 
cooperativelor, vor conduce la cel mai 
rentabil cadru în care poate fi realizat 
întregul potențial energetic;

Or. nl

Amendamentul 478
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită Comisia să dezvolte un plan de 
acțiune pentru evaluarea încălzirii și a 
răcirii pe bază de energie din surse 
regenerabile care să includă o evaluare a 
cererii de încălzire și răcire existente în 
cadrul UE și să prezinte exemple de bune 
practici pentru sprijinirea sectorului;

Or. en

Amendamentul 479
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. consideră decisive avantajele unui 
obiectiv european de 20 % pentru 
producția de energie din surse 
regenerabile până în 2020, având în 
vedere beneficiile comunității și schemele 
pentru surse regenerabile de energie 
deținute la nivel de cooperativă;
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Or. en

Amendamentul 480
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. își menține opinia că este necesară o 
perioadă tranzitorie în vederea stabilirii 
unor scheme de sprijin europene;

Or. sl

Amendamentul 481
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29b. admite că toate scenariile considerate 
în Perspectiva energetică 2050 a Comisiei 
menționează o cotă sporită de energie din 
surse regenerabile din consumul 
european de mix energetic de aproximativ 
30 %, în 2030 și de cel puțin 55-75 %, în 
2050; constată, cu toate acestea, că 
niciuna dintre acestea nu se bazează pe o 
creștere sporită a unei cote mai mari de 
energie din surse regenerabile și pe 
măsuri privind o eficiență energetică mai 
mare; subliniază, prin urmare, că o 
politică ambițioasă privind eficiența 
energetică și economisirea de energie 
poate conduce la o pondere mai mare a 
surselor regenerabile de energie de până 
la 45 %, până în 2030, și ar permite UE să 
treacă la o economie bazată aproape în 
întregime pe surse regenerabile de energie 
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până în 2050;

Or. en

Amendamentul 482
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere privind un 
mecanism de sprijin european în cadrul 
căruia o piață a certificatelor de energie 
regenerabilă le permite diferitelor 
tehnologii să concureze între ele la nivel 
european;

eliminat

Or. en

Amendamentul 483
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere privind un 
mecanism de sprijin european în cadrul 
căruia o piață a certificatelor de energie 
regenerabilă le permite diferitelor 
tehnologii să concureze între ele la nivel 
european;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 484
Laurence J.A.J. Stassen
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Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere privind un 
mecanism de sprijin european în cadrul 
căruia o piață a certificatelor de energie 
regenerabilă le permite diferitelor 
tehnologii să concureze între ele la nivel 
european;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 485
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere privind un 
mecanism de sprijin european în cadrul 
căruia o piață a certificatelor de energie 
regenerabilă le permite diferitelor 
tehnologii să concureze între ele la nivel 
european;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 486
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere privind un 

30. solicită Comisiei să nu prezinte 
propuneri privind un sistem de sprijin la 
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mecanism de sprijin european în cadrul 
căruia o piață a certificatelor de energie 
regenerabilă le permite diferitelor 
tehnologii să concureze între ele la nivel 
european;

nivelul UE pentru energia din surse 
regenerabile; consideră că politicile 
viitoare ar trebui să se construiască pe 
acele mecanisme de sprijin care și-au 
dovedit eficiența în îndeplinirea 
obiectivelor privind sursele regenerabile 
de energie și solicită Comisiei să asiste 
statele membre în îmbunătățirea 
sistemelor naționale existente deja,

Or. en

Amendamentul 487
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere privind un 
mecanism de sprijin european în cadrul 
căruia o piață a certificatelor de energie 
regenerabilă le permite diferitelor 
tehnologii să concureze între ele la nivel 
european;

30. solicită Comisiei să limiteze imediat 
proliferarea legislației privind mediul 
înconjurător astfel încât să se asigure 
stabilitatea, simplitatea și claritatea; are 
în vedere că o creștere a numărului de 
obiective de mediu care se suprapun ar 
putea fi greu de atins în practică; 
consideră necesară garantarea unei piețe 
europene a carbonului eficiente și viabile, 
în vederea stimulării investițiilor în 
energii curate și din surse regenerabile;

Or. fr

Amendamentul 488
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere privind un 

30. solicită Comisiei să prezinte în 
contextul revizuirii sale din 2014 a 
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mecanism de sprijin european în cadrul 
căruia o piață a certificatelor de energie 
regenerabilă le permite diferitelor 
tehnologii să concureze între ele la nivel 
european;

mecanismelor de cooperare, propuneri 
pentru sisteme voluntare de sprijin 
regional, de exemplu, pentru bazinul 
offshore din Marea Nordului;

Or. en

Amendamentul 489
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere privind un 
mecanism de sprijin european în cadrul 
căruia o piață a certificatelor de energie
regenerabilă le permite diferitelor 
tehnologii să concureze între ele la nivel 
european;

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere pentru un 
pachet privind climatul și energia pentru 
2030, inclusiv obiectivele obligatorii și 
ambițioase privind reducerile gazelor cu 
efect de seră, eficiența energetică și 
energia din surse regenerabile în vederea 
transformării UE într-o economie bazată 
pe surse regenerabile de energie în 
proporție de aproximativ 100 % până în 
2050;

Or. en

Amendamentul 490
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere privind un 
mecanism de sprijin european în cadrul 
căruia o piață a certificatelor de energie 
regenerabilă le permite diferitelor 

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil un cadru european pentru 
2030 pentru energia din surse 
regenerabile, astfel încât să asigure 
investitorilor securitatea și stabilitatea 
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tehnologii să concureze între ele la nivel 
european;

necesară pentru investițiile lor proiectate 
după 2020;

Or. en

Amendamentul 491
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere privind un 
mecanism de sprijin european în cadrul 
căruia o piață a certificatelor de energie
regenerabilă le permite diferitelor 
tehnologii să concureze între ele la nivel 
european;

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere de eliminare a 
subvențiilor ineficiente pentru subvenții 
combustibili nucleari și fosili, inclusiv 
toate externalitățile care nu sunt 
considerate și eliminarea tuturor 
denaturărilor de piață care vor da naștere 
unei concurențe loiale la nivelul UE între 
diferitele tehnologii;

Or. en

Amendamentul 492
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere privind un 
mecanism de sprijin european în cadrul 
căruia o piață a certificatelor de energie 
regenerabilă le permite diferitelor 
tehnologii să concureze între ele la nivel 
european;

30. solicită Comisiei să prezinte o 
propunere privind un mecanism de sprijin 
european după 2020, care să fie precedată 
de consultări ample și o analiză 
comparativă a mecanismelor de sprijin 
din UE; constată însă deja că sistemele de 
alimentare care au beneficiat de un 
sprijin tehnologic consistent s-au dovedit 
și în trecut deosebit de flexibile și 
promițătoare;
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Or. de

Amendamentul 493
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere privind un 
mecanism de sprijin european în cadrul 
căruia o piață a certificatelor de energie 
regenerabilă le permite diferitelor 
tehnologii să concureze între ele la nivel 
european;

30. solicită Comisiei să prezinte de urgență
posibil o propunere privind un mecanism 
de sprijin european în cadrul căruia o piață 
a certificatelor de energie din surse 
regenerabile le permite diferitelor 
tehnologii să concureze între ele la nivel 
european; invită Comisia să adopte o 
astfel de propunere nu mai târziu de iunie 
2013;

Or. en

Amendamentul 494
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. solicită o revizuire a primelor de 
capacitate prevăzute sau introduse în 
unele țări pentru centralele convenționale 
vizând menținerea sarcinii de bază, 
deoarece acestea ar putea fi contrare 
normelor europene din domeniul 
concurenței: solicită statelor membre și 
furnizorilor de energie ca, în locul acestor 
prime, să organizeze în cadrul pieței 
interne rețele europene pentru sarcina de 
bază, care să se bazeze pe principiile 
economiei de piață; solicită Comisiei să 
elaboreze un cadru juridic pentru rețelele 
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locale vizând asigurarea sarcinii de bază;

Or. de

Amendamentul 495
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. menționează că bioenergia este 
principala sursă regenerabilă de energie 
din UE; consideră important ca planurile 
Comisiei în ceea ce privește criteriile de 
sustenabilitate pentru o biomasă solidă nu 
ar trebui să împiedice utilizarea 
bioenergiei sustenabile generate în UE și 
în statele membre și că posibilele criterii 
ar trebui să se bazeze în principal pe 
legislația, inventarul și instrumentele de 
monitorizare existente; subliniază că la 
elaborarea criteriilor de sustenabilitate 
pentru biomasă, este necesar să se 
acopere – pe lângă sustenabilitatea 
ecologică – alte arii ale dezvoltării 
sustenabile precum sustenabilitatea 
economică și socială și efectele 
corespunzătoare ale surselor de energie 
alternative trebuie, de asemenea, 
considerate; menționează că, potrivit 
Directivei 2003/87/CE, factorul de emisie 
al biomasei este zero;

Or. fi

Amendamentul 496
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. salută constatările evaluării 
impactului Comisiei că un cadru de după 
2020 bazat pe obiective naționale 
obligatorii și o abordare mai coordonată 
ar aduce o activitate economică mai mare 
asociată cu sursele regenerabile de 
energie, mai puține importuri de 
combustibili fosili, un grad mai mare de 
inovare a tehnologiilor, mai multe locuri 
de muncă și competitivitate pe termen 
lung; invită Comisia să facă din 
obiectivele ambițioase și obligatorii ale 
Strategiei Europa 2020 pentru energia din 
surse regenerabile piatra de temelie a 
unui cadru legislativ de după 2020 pentru 
energia din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 497
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită Comisia Europeană să 
evalueze cadrul UE de după 2020 cel mai 
eficient și mai rentabil bazat pe un 
obiectiv privind energia din surse 
regenerabile pentru 2030. constată că 
statele membre – în cadrul unui astfel de 
cadru UE – poate fi liber să stabilească 
anumite elemente naționale de proiectare 
– inclusiv nivelurile de sprijin, atunci 
când acestea sunt în conformitate cu noile 
orientări de convergență ale UE –
adaptate în mod optim la circumstanțele 
lor naționale;

Or. en
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Amendamentul 498
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază că obiectivele specifice 
pentru anul 2030 în ceea ce privește 
energia din surse regenerabile pot fi 
stabilite numai după un proces de 
reflecție asupra stadiului politicii 
climatice și energetice de după 2020, a 
nivelului concurenței de pe piețele 
europene ale energiei electrice, a piețelor 
încălzirii și răcirii, respectiv a pieței 
carburanților pentru transporturi, precum 
și a gradului de diversitate energetică și 
de inovare tehnologică la care ne putem 
aștepta până în 2020;

Or. en

Amendamentul 499
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. propune stabilirea unor noi inițiative 
precum schema de sprijin comună pusă în 
aplicare de Norvegia și Suedia pentru a 
dezvolta pas cu pas atunci când este 
necesar, scheme regionale comune de 
sprijin în jurul piețelor comune ale 
energiei precum Nord Pool;

Or. en
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Amendamentul 500
Marisa Matias, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită Comisia să stabilească un 
obiectiv obligatoriu de 45 % pentru 
energia din surse regenerabile pentru 
anul 2030, pe baza continuării abordării 
de succes adoptate prin pachetul climatic 
și energetic, pentru a asigura certitudinea 
pe termen lung pentru investitori și a 
genera milioane de locuri de muncă la 
ieșirea din criză;

Or. en

Amendamentul 501
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. solicită Comisiei Europene să 
evalueze beneficiile prelungirii 
obiectivelor privind sursele regenerabile 
de energie după 2020, inclusiv a 
obiectivelor pentru 2030, deoarece acest 
lucru ar oferi o claritate durabilă pentru 
investiții industriei în care UE a obținut 
un avantaj competitiv, și să favorizeze 
supremația tehnologică a UE și inovarea 
în sectorul industrial;

Or. en

Amendamentul 502
Fiona Hall
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Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. împărtășește preocuparea Comisiei 
cu privire la faptul că dezvoltarea anuală 
puternică a surselor regenerabile de 
energie, antrenată de obiectivele pentru
2020, ar putea să scadă de la 6 %, la 1 %,
dacă afacerea este continuată în același 
ritm după 2020;

Or. en

Amendamentul 503
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. recunoaște că schemele cu tarife fixe 
pot contribui la o dezvoltare orientată 
către consumatorul de surse regenerabile 
de energie, conducând la o reală 
democratizare a investițiilor și a 
proprietății pe piața UE a energiei;

Or. en

Amendamentul 504
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30c. subliniază faptul că orice 
convergență a schemelor de sprijin poate 
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avea succes pe o piață internă a energiei 
complet liberalizată și integrată; 
subliniază că o condiție preliminară o 
constituie coerența costurilor pentru 
generarea de surse regenerabile de 
energie în statele membre cu scheme 
coordonate sau comune care conduc la 
concluzia că o astfel de coordonare va 
avea succes doar la nivel macroregional, 
adică în rândul statelor membre cu 
caracteristici geografice similare și, prin 
urmare, costuri similare de generare a 
surselor regenerabile de energie; sprijină 
dezvoltările unor inițiative precum piața 
de energie pentalaterală în acest sens; 

Or. en


