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Amendamentul 1
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind 
condițiile de acces la rețea pentru 
schimburile transfrontaliere de energie 
electrică și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1228/2003,

Or. en

Amendamentul 2
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 6 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind 
condițiile de acces la rețelele pentru 
transportul gazelor naturale și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1775/2005,

Or. en

Amendamentul 3
Corinne Lepage

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

– având în vedere Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 20001 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei,
__________________
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73.

Or. fr

Amendamentul 4
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva 2008/50/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru 
Europa1.
__________________
1 JO L 152, 11.6.2008 ,p. 1-44.

Or. fr

Amendamentul 5
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Referirea 7 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva 
2009/71/Euratom a Consiliului din 
25 iunie 2009 de instituire a unui cadru 
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comunitar pentru securitatea nucleară a 
instalațiilor nucleare1,
__________________
1 JO L 172, 2.7.2009, p. 18-22.

Or. fr

Amendamentul 6
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Decizia 
nr. 994/2012/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 octombrie 2012 de instituire a unui 
mecanism de schimb de informații cu 
privire la acordurile interguvernamentale 
dintre statele membre și țări terțe în 
domeniul energiei (Text cu relevanță 
pentru SEE)1

__________________
1 JO L 299, 27.10.2012, p. 13.

Or. en

Amendamentul 7
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
13 decembrie 2012 referitoare la industria 
siderurgică din UE,

Or. it
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Amendamentul 8
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Propunere de rezoluție
Referirea 13 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Recomandările mesei 
rotunde la nivel înalt privind viitorul 
siderurgiei din 12 februarie 2013,

Or. it

Amendamentul 9
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 14 
martie 2013 referitoare la Perspectiva 
energetică 2050, un viitor cu energie,

Or. en

Amendamentul 10
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Referirea 14 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa referitoare 
la aspecte industriale, energetice și de altă 
natură legate de gazele de șist și de uleiul 
de șist și Rezoluția sa referitoare la 
impactul activităților de extracție a 
gazelor de șist și a uleiului de șist asupra 
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mediului, adoptate la 21 noiembrie 2012,

Or. en

Amendamentul 11
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât statele membre s-au angajat la 
un termen-limită clar, și anume, anul 2014, 
pentru finalizarea pieței interne a energiei;

A. întrucât statele membre s-au angajat la 
un termen-limită clar, și anume, anul 2014, 
pentru finalizarea pieței interne a energiei 
și întrucât în unele țări acest lucru nu va 
fi posibil din cauza lipsei 
interconectărilor;

Or. lv

Amendamentul 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât statele membre s-au angajat la 
un termen-limită clar, și anume, anul 2014, 
pentru finalizarea pieței interne a energiei;

A. întrucât statele membre s-au angajat la 
un termen-limită clar, și anume, anul 2014, 
pentru finalizarea pieței interne a energiei 
și pentru eliminarea „insulelor 
energetice” ale UE până în 2015;

Or. lt

Amendamentul 13
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât piața internă a energiei este 
indispensabilă pentru securitatea 
energetică globală a Uniunii și are o 
valoare esențială pentru competitivitatea, 
creșterea economică și crearea de noi 
locuri de muncă în Uniune, așa cum au 
confirmat Actul privind piața unică II și 
strategia Europa 2020;

B. întrucât piața internă a energiei, inclusiv 
energia electrică distribuită pentru 
locuințe și întreprinderi mici, precum și 
energia electrică de înaltă densitate 
(putere activă și pasivă mare) pentru 
industrie, este esențială pentru 
competitivitatea globală, creșterea 
economică și crearea de noi locuri de 
muncă în Uniune, așa cum au confirmat 
Actul privind piața unică II și Strategia
Europa 2020

Or. pl

Amendamentul 14
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât piața internă a energiei este 
indispensabilă pentru securitatea energetică 
globală a Uniunii și are o valoare esențială 
pentru competitivitatea, creșterea 
economică și crearea de noi locuri de 
muncă în Uniune, așa cum au confirmat 
Actul privind piața unică II și strategia
Europa 2020;

B. întrucât piața internă a energiei este 
indispensabilă pentru securitatea energetică 
și decarbonizarea globale ale Uniunii și 
are o valoare esențială pentru 
competitivitatea, creșterea economică și 
crearea de noi locuri de muncă în Uniune, 
așa cum au confirmat Actul privind piața 
unică II și Strategia Europa 2020;

Or. sl

Amendamentul 15
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul B



AM\935501RO.doc 9/106 PE510.685v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât piața internă a energiei este 
indispensabilă pentru securitatea energetică 
globală a Uniunii și are o valoare esențială 
pentru competitivitatea, creșterea 
economică și crearea de noi locuri de 
muncă în Uniune, așa cum au confirmat 
Actul privind piața unică II și strategia
Europa 2020;

B. întrucât o piață internă a energiei 
finalizată este indispensabilă pentru 
securitatea energetică globală a Uniunii și 
are o valoare esențială pentru 
competitivitatea, creșterea economică și 
crearea de noi locuri de muncă în Uniune, 
așa cum au confirmat Actul privind piața 
unică II și Strategia Europa 2020;

Or. de

Amendamentul 16
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Perspectiva energetică 2050 
subliniază că integrarea deplină a rețelelor 
energetice ale Europei și deschiderea 
piețelor energiei sunt esențiale pentru 
menținerea echilibrului între securitate 
energetică, competitivitate, obiectivul unei 
economii cu emisii reduse și satisfacția 
consumatorilor;

C. întrucât Perspectiva energetică 2050 
subliniază că integrarea deplină a rețelelor 
energetice ale Europei și deschiderea 
piețelor energiei sunt esențiale pentru 
menținerea echilibrului între securitate 
energetică, competitivitate, sustenabilitate 
și satisfacția consumatorilor, în scopul 
realizării tranziției către o economie 
extrem de eficientă, bazată în proporție de 
aproape 100 % pe energie din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 17
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Perspectiva energetică 2050 
subliniază că integrarea deplină a rețelelor 
energetice ale Europei și deschiderea 
piețelor energiei sunt esențiale pentru 
menținerea echilibrului între securitate 
energetică, competitivitate, obiectivul unei 
economii cu emisii reduse și satisfacția 
consumatorilor;

C. întrucât integrarea deplină a rețelelor 
energetice ale Europei și deschiderea 
piețelor energiei sunt esențiale pentru 
menținerea echilibrului între securitate 
energetică, competitivitate, obiectivul unei 
economii cu emisii reduse și satisfacția 
consumatorilor; 

Or. en

Amendamentul 18
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Perspectiva energetică 2050 
subliniază că integrarea deplină a rețelelor 
energetice ale Europei și deschiderea 
piețelor energiei sunt esențiale pentru 
menținerea echilibrului între securitate 
energetică, competitivitate, obiectivul unei 
economii cu emisii reduse și satisfacția 
consumatorilor;

C. întrucât Perspectiva energetică 2050 
subliniază că integrarea deplină a rețelelor 
energetice ale Europei și deschiderea 
piețelor energiei sunt esențiale pentru 
menținerea echilibrului între securitate 
energetică, competitivitate, rentabilitate, 
obiectivul unei economii cu emisii reduse 
și satisfacția consumatorilor;

Or. de

Amendamentul 19
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Perspectiva energetică 2050 
subliniază că integrarea deplină a rețelelor 
energetice ale Europei și deschiderea 

C. întrucât Perspectiva energetică 2050 
subliniază că integrarea deplină a rețelelor 
energetice ale Europei și deschiderea 
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piețelor energiei sunt esențiale pentru 
menținerea echilibrului între securitate 
energetică, competitivitate, obiectivul unei 
economii cu emisii reduse și satisfacția 
consumatorilor;

piețelor energiei sunt esențiale pentru 
menținerea echilibrului între securitate 
energetică, competitivitate, obiectivul unei 
economii sustenabile cu emisii scăzute de 
carbon și satisfacția consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 20
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Perspectiva energetică 2050 
subliniază că integrarea deplină a rețelelor 
energetice ale Europei și deschiderea 
piețelor energiei sunt esențiale pentru 
menținerea echilibrului între securitate 
energetică, competitivitate, obiectivul unei 
economii cu emisii reduse și satisfacția 
consumatorilor;

C. întrucât Perspectiva energetică 2050 
subliniază că integrarea deplină a rețelelor 
energetice ale Europei și deschiderea 
piețelor energiei sunt esențiale pentru 
menținerea echilibrului între securitate 
energetică, competitivitate, o economie 
sustenabilă și satisfacția consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 21
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Perspectiva energetică 2050 
subliniază că integrarea deplină a rețelelor 
energetice ale Europei și deschiderea 
piețelor energiei sunt esențiale pentru 
menținerea echilibrului între securitate 
energetică, competitivitate, obiectivul unei 
economii cu emisii reduse și satisfacția
consumatorilor;

C. întrucât Perspectiva energetică 2050 
subliniază că integrarea deplină a rețelelor 
energetice ale Europei și deschiderea 
piețelor energiei sunt esențiale pentru 
menținerea echilibrului între securitate 
energetică, competitivitate, obiectivul unei 
economii cu emisii reduse și interesele
consumatorilor;
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Or. en

Amendamentul 22
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât potențialul energiilor din 
surse regenerabile nu este încă exploatat 
pe deplin, întrucât potrivit Perspectivei 
energetice 2050 acestea vor reprezenta 
cea mai mare pondere din aprovizionarea 
cu energie în anul 2050 și întrucât trebuie 
formulate etape concrete până în 2050 
pentru a asigura o perspectivă de viitor 
credibilă pentru energiile regenerabile în 
UE;

Or. de

Amendamentul 23
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât ponderea energiilor 
regenerabile în cadrul mixului energetic 
european este în creștere pe termen scurt, 
mediu și lung; întrucât integrarea la 
scară largă a energiilor din surse 
regenerabile presupune adaptarea rețelei 
și îmbunătățirea flexibilității; 

Or. en



AM\935501RO.doc 13/106 PE510.685v01-00

RO

Amendamentul 24
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât recunoaște că, în Perspectiva 
energetică 2050, Comisia a afirmat că 
eficiența energetică, energiile 
regenerabile și infrastructura energetică 
sunt opțiuni „fără regrete”;

Or. en

Amendamentul 25
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât ponderea tot mai mare a 
energiilor regenerabile în mixul energetic 
european presupune extinderea actualei 
infrastructuri de rețele și IT, precum și un 
sprijin consolidat pentru cercetare și 
dezvoltare;

Or. de

Amendamentul 26
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât o piață unică a energiei va 
permite Uniunii să adopte o poziție unitară 
în relația cu partenerii externi și să asigure 

D. întrucât o piață unică a energiei va 
permite Uniunii să adopte o poziție unitară 
în relația cu partenerii externi și să asigure 
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condiții de concurență echitabile pentru 
toate întreprinderile din UE și din afara 
UE;

condiții de concurență echitabile pentru 
toate întreprinderile din UE și din afara 
UE, asigurând, de asemenea, standarde 
sociale și de mediu și acționând în scopul 
reciprocității în țările terțe;

Or. it

Amendamentul 27
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât o piață internă europeană a 
energiei trebuie să fie competitivă și să le 
ofere soluții reale și informații 
transparente consumatorilor, care se află 
în centrul acesteia; întrucât o piață 
internă a energiei ar putea constitui o 
soluție pentru scăderea prețurilor la 
energie și pentru combaterea sărăciei 
energetice;

Or. en

Amendamentul 28
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Comunitatea Europeană a 
Energiei trebuie să se bazeze pe o 
puternică piață comună a energiei, pe
coordonarea achiziției de energie în afara 
UE și pe finanțarea europeană comună a 
noilor tehnologii energetice cu emisii 
reduse;

E. întrucât politica energetică a UE trebuie 
să se bazeze pe o puternică piață comună a 
energiei, pe coordonarea achiziției de 
energie în afara UE și o politică europeană 
comună pentru tehnologii energetice 
sustenabile, și în special pe inovare și 
cercetare;
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Or. en

Amendamentul 29
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Comunitatea Europeană a 
Energiei trebuie să se bazeze pe o puternică 
piață comună a energiei, pe coordonarea 
achiziției de energie în afara UE și pe
finanțarea europeană comună a noilor 
tehnologii energetice cu emisii reduse;

E. întrucât Comunitatea Europeană a 
Energiei trebuie să se bazeze pe o puternică 
piață comună a energiei, pe coordonarea 
achiziției de energie în afara UE și pe
finanțarea europeană comună a 
tehnologiilor energetice din sectorul 
energiei din surse regenerabile;

Or. de

Amendamentul 30
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Comunitatea Europeană a 
Energiei trebuie să se bazeze pe o puternică 
piață comună a energiei, pe coordonarea 
achiziției de energie în afara UE și pe
finanțarea europeană comună a noilor 
tehnologii energetice cu emisii reduse;

E. întrucât Comunitatea Europeană a 
Energiei trebuie să se bazeze pe o puternică 
piață comună a energiei, pe legăturile 
necesare în domeniul energetic, pe 
neîngrădirea activităților, pe coordonarea 
achiziției de energie în afara UE și pe 
finanțarea europeană comună a noilor 
tehnologii energetice cu emisii reduse;

Or. lt

Amendamentul 31
Gaston Franco
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

întrucât Comunitatea Europeană a Energiei 
trebuie să se bazeze pe o puternică piață 
comună a energiei, pe coordonarea 
achiziției de energie în afara UE și pe
finanțarea europeană comună a noilor 
tehnologii energetice cu emisii reduse;

E. întrucât Comunitatea Europeană a 
Energiei trebuie să se bazeze pe o puternică 
piață comună a energiei, pe coordonarea 
achiziției de energie în afara UE și pe
finanțarea europeană comună a noilor 
tehnologii energetice cu emisii reduse, 
asigurând coerența deplină cu o piață 
internă a energiei competitivă;

Or. en

Amendamentul 32
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Comunitatea Europeană a 
Energiei trebuie să se bazeze pe o puternică 
piață comună a energiei, pe coordonarea 
achiziției de energie în afara UE și pe
finanțarea europeană comună a noilor 
tehnologii energetice cu emisii reduse;

E. întrucât Comunitatea Europeană a 
Energiei trebuie să se bazeze pe o puternică 
piață comună a energiei, pe coordonarea 
achiziției de energie în afara UE și pe
finanțarea europeană comună a noilor 
tehnologii energetice sustenabile cu emisii 
scăzute de carbon;

Or. en

Amendamentul 33
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Comunitatea Europeană a 
Energiei trebuie să se bazeze pe o puternică 

E. întrucât Comunitatea Europeană a 
Energiei trebuie să se bazeze pe o puternică 
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piață comună a energiei, pe coordonarea 
achiziției de energie în afara UE și pe
finanțarea europeană comună a noilor 
tehnologii energetice cu emisii reduse;

piață comună a energiei, pe coordonarea 
achiziției de energie în afara UE și pe
finanțarea europeană comună a 
tehnologiilor energetice sustenabile;

Or. en

Amendamentul 34
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Comunitatea Europeană a 
Energiei trebuie să se bazeze pe o 
puternică piață comună a energiei, pe 
coordonarea achiziției de energie în afara 
UE și pe finanțarea europeană comună a 
noilor tehnologii energetice cu emisii 
reduse;

E. întrucât Comunitatea Europeană a 
Energiei ar trebui să se bazeze pe o 
puternică piață comună a energiei, pe 
coordonarea achiziției de energie în afara 
UE și pe finanțarea europeană comună a 
noilor tehnologii energetice cu emisii 
reduse;

[Această modificare se aplică întregului 
text (trebuie = ar trebui).]

Or. en

Amendamentul 35
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât piața unică a energiei nu se 
poate dezvolta în detrimentul mediului, al 
sănătății și securității cetățenilor 
europeni;

Or. fr
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Amendamentul 36
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Propunere de rezoluție
Considerentul F a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât finalizarea pieței interne a 
energiei este fundamentală pentru a 
garanta prețuri rezonabile și competitive 
pe termen scurt, mediu și lung;

Or. it

Amendamentul 37
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât o politică energetică comună 
a UE este necesară pentru a aborda 
multiplele provocări din domeniul climei 
și al energiei și în vederea creării unei 
piețe energetice a UE transparente;

Or. en

Amendamentul 38
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât a fost stabilit un sistem 
pentru a face schimb de informații între 
statele membre privind acordurile de 
furnizare de energie încheiate cu țări 
terțe;
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Or. lv

Amendamentul 39
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât piețele energetice naționale 
trebuie să fie competitive, ușor de 
gestionat, transparente și să ofere soluții 
reale tuturor consumatorilor, astfel încât 
aceștia să poată avea încredere în piață și 
să fie mai în măsură să acționeze;

Or. en

Amendamentul 40
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât prețurile reduse de pe piețele 
energetice nu se reflectă întotdeauna în 
cele percepute consumatorilor, ceea ce 
conduce, în cazul energiei electrice, de 
exemplu, la costuri suplimentare anuale 
suportate de gospodării de 395 de 
milioane EUR doar în Germania;

Or. en

Amendamentul 41
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul Fc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fc. întrucât Strategia Energie 2020 a 
Comisiei Europene estimează că valoarea 
investițiilor necesare în sectorul energetic 
se ridică la 1 trilion EUR până în 2020, 
din care 540 de miliarde EUR sunt pentru 
producția de energie și 210 miliarde EUR 
pentru rețelele de energie electrică și gaze 
de importanță europeană;

Or. en

Amendamentul 42
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. subliniază că impactul ecologic al 
crizei structurale tot mai profunde care 
afectează capitalismul demonstrează 
nesustenabilitatea unei organizări 
economice a producției bazate pe captarea 
și exploatarea iraționale, intensive, 
constante și în creștere a fluxurilor 
abundente de energie și materii prime, din 
soluri, din subteran și din hidrosferă, 
motivate de căutarea profitului maxim și 
de acumularea continuă de capital 
asociată;

Or. pt

Amendamentul 43
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punct -1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1a. subliniază importanța asigurării unui 
sector energetic puternic la nivel 
european, care să aibă la bază sectoarele 
publice naționale care sunt esențiale din 
punct de vedere al garantării eradicării 
sărăciei energetice și a dreptului de acces 
universal la energie pentru întreaga 
populație; reamintește importanța 
strategică a sectorului energetic pentru 
dezvoltarea economică a țărilor, ca sursă 
de venituri naționale care va contribui la 
soluționarea problemelor financiare cu 
care se confruntă statele membre, în 
special pe durata crizei;

Or. pt

Amendamentul 44
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul -1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1b. recunoaște că energia este unul 
dintre cele mai importante și critice 
sectoare strategice pentru statele membre, 
o mare parte dintre acestea fiind 
caracterizate în prezent de o dependență 
extrem de mare de energie, ca urmare a 
politicilor în domeniul energiei adoptate 
în ultimele trei decenii; subliniază că 
politica de privatizare și contractele în 
paralel, destinate să garanteze profituri de 
basm pentru societățile din domeniul 
energetic, împreună cu restructurarea 
zdrobitoare care a afectat și continuă să 
afecteze sectorul energetic, au diminuat în 
mod drastic posibilitatea ca aceste state 
membre să urmeze o politică coerentă în 
domeniul energetic, pe baza unei 
planificări energetice naționale adecvate;
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Or. pt

Amendamentul 45
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea și planul de acțiune 
care o însoțește, aceasta rezumând 
progresele realizate până în prezent și 
provocările din viitor pentru finalizarea 
pieței interne a energiei;

1. salută Comunicarea și planul de acțiune 
care o însoțește, aceasta rezumând 
progresele realizate până în prezent și 
provocările din viitor pentru finalizarea 
pieței interne a energiei până în 2014; 
solicită Comisiei să armonizeze 
calendarul propus în prezent pentru 
adoptarea codurilor de rețea prevăzute în 
cel de-al treilea pachet cu acest termen 
limită, pentru a se asigura că toate 
acestea sunt stabilite până la sfârșitul lui 
2014;

Or. en

Amendamentul 46
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea și planul de acțiune 
care o însoțește, aceasta rezumând 
progresele realizate până în prezent și 
provocările din viitor pentru finalizarea 
pieței interne a energiei;

1. salută elementele esențiale din 
Comunicarea și planul de acțiune care o 
însoțește, aceasta rezumând progresele 
realizate până în prezent și provocările din 
viitor pentru finalizarea pieței interne a 
energiei;

Or. fr
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Amendamentul 47
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea și planul de acțiune 
care o însoțește, aceasta rezumând 
progresele realizate până în prezent și 
provocările din viitor pentru finalizarea 
pieței interne a energiei;

1. salută cu precauție Comunicarea și 
planul de acțiune care o însoțește, aceasta 
rezumând progresele realizate până în 
prezent și provocările din viitor pentru 
finalizarea pieței interne a energiei;

Or. fr

Amendamentul 48
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. regretă că în Comunicare nu sunt 
luate în considerare beneficiile unei a 
treia revoluții industriale, care ar 
armoniza producția descentralizată de 
energie cu noile tehnologii ale informației 
și comunicațiilor;

Or. fr

Amendamentul 49
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. regretă că nu există o strategie reală 
pentru soluționarea problemei 
consumului de energie de vârf, care 
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constituie o sursă majoră de emisii și 
costuri suplimentare și reprezintă un risc 
la adresa aprovizionării.

Or. fr

Amendamentul 50
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. regretă lipsa de ambiție în ceea ce 
privește stabilirea unei taxe pe carbon la 
nivelul Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 51
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

2. recunoaște că pentru a evita tendința 
creșterii prețurilor la energie trebuie 
contracarată dependența crescută a 
securității aprovizionării cu energie 
europene prin modernizarea și adaptarea 
infrastructurii de rețele la toate nivelurile 
de rețea și prin asigurarea unei 
concurențe loiale pe piața internă a 
energiei;

Or. de

Amendamentul 52
Catherine Trautmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, în cazul gazului 
acestea fiind legate de indexarea în raport 
cu barilul de petrol, în cazul electricității 
de investițiile necesare în unități de 
producție noi și mai ecologice și, în 
ambele cazuri, prețurile fiind influențate 
de menținerea și modernizarea sistemelor 
energetice;

Or. fr

Amendamentul 53
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
dependența Europei de importurile de 
combustibili fosili, costurile externe ale 
producției tradiționale și investițiile 
necesare pentru a menține și a moderniza 
sistemele energetice, pentru a conserva 
niveluri ridicate ale securității
aprovizionării, pentru a facilita integrarea 
energiei din surse regenerabile și a face 
funcțională piața internă europeană;

Or. en

Amendamentul 54
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul tot mai volatil al 
combustibililor fosili, dependența UE de 
importuri și costurile de remediere 
implicate de politica privind clima pentru 
poluarea cauzată de producția de energie 
din surse fosile și alte externalități legate 
de aceasta, precum și investițiile necesare 
pentru a menține și a moderniza sistemele 
energetice în mod durabil și rentabil pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 55
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul în creștere și 
imprevizibil al combustibililor fosili, 
răspunsul ezitant la schimbările climatice, 
acțiunile insuficiente de promovare a 
eficienței energetice și investițiile necesare 
pentru a menține și a moderniza sistemele 
energetice;

Or. en

Amendamentul 56
Adam Gierek
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie în UE va continua cu siguranță, 
având în vedere legătura sa cu prețul 
combustibililor importanți, impactul 
politicii privind clima și investițiile
scadente necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

Or. pl

Amendamentul 57
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

Or. fr

Amendamentul 58
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și lipsa de 
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investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

investiții necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice care ar 
permite furnizarea de energie în întreaga 
UE, indiferent de sursa și localizarea 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 59
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice; subliniază 
însă că trebuie luate în considerare 
metodele de combatere și de atenuare a 
costurilor ridicate la energie și materii 
prime, care constituie o amenințare 
pentru competitivitatea industriilor 
europene;

Or. it

Amendamentul 60
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
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moderniza sistemele energetice; moderniza sistemele energetice; 
recunoaște, cu toate acestea, că prețurile 
accesibile la energie sunt esențiale pentru 
competitivitatea UE;

Or. en

Amendamentul 61
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice; subliniază
importanța măsurilor vizând eficiența 
energetică pentru a compensa astfel de 
creșteri ale prețurilor;

Or. en

Amendamentul 62
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii 
prețurilor la energie va continua, având în 
vedere legătura sa cu prețul 
combustibililor, impactul politicii privind 
clima și investițiile necesare pentru a 
menține și a moderniza sistemele 
energetice;

2. atrage atenția asupra faptului că 
tendința creșterii prețurilor la energie va 
continua, având în vedere legătura sa cu 
prețul combustibililor, impactul politicii 
privind clima și investițiile necesare pentru 
a menține și a moderniza sistemele 
energetice;

Or. ro
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Amendamentul 63
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

Or. en

Amendamentul 64
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicii privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

2. recunoaște că tendința creșterii prețurilor 
la energie va continua, având în vedere 
legătura sa cu prețul combustibililor, 
impactul politicilor privind clima și 
investițiile necesare pentru a menține și a 
moderniza sistemele energetice;

Or. en

Amendamentul 65
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
Judith A. Merkies

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

2 a. pledează pentru decuplarea prețurilor 
pentru gaze naturale convenționale și 
petrol (indexarea prețului petrolului) și 
pentru eforturi sporite privind eficiența 
energetică și economiile de energie, 
precum și pentru o utilizare la scară largă 
a energiei din surse regenerabile, care 
contribuie, pe lângă alte beneficii 
economice, la scăderea dependenței de 
importuri și la creșterea securității 
energetice a UE; subliniază, totodată, 
necesitatea de a asigura lichiditatea pieței 
gazelor, punerea în aplicare pe deplin a 
codurilor de rețea, precum și dezvoltarea 
infrastructurilor necesare, inclusiv a 
fluxurilor inversate și a interconectorilor;

Or. en

Amendamentul 66
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. amintește că, prin transpunerea 
corectă și în timp util a celui de-al treilea 
pachet energetic, consumatorii și IMM-
urile europene ar beneficia de un nivel 
mai ridicat al concurenței, Europa s-ar 
putea baza pe o rețea energetică sigură și 
integrată, care ar permite o diversificare a 
aprovizionării cu energie și, implicit, ar 
contribui la securitatea aprovizionării, și 
UE ar putea aborda în continuare 
problema schimbărilor climatice prin 
creșterea integrării energiei electrice din 
surse regenerabile în sistemul de energie 
electrică;

Or. en
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Amendamentul 67
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2 a. subliniază că dezvoltarea resurselor 
autohtone va determina apariția de noi 
centre de comercializare în UE, precum și 
de piețe la vedere pentru gaz și energie 
electrică, oferind astfel UE și statelor 
membre o șansă reală de a-și stabili 
propriile prețuri la energie, inclusiv la 
nivel local și regional;

Or. en

Amendamentul 68
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia să studieze noi 
modalități pentru consolidarea 
competitivității prețurilor la energia 
electrică în Europa, pe termen scurt și 
lung, în special pentru industriile cu 
intensitate energetică ridicată, având în 
vedere nivelul ridicat de ocupare a forței 
de muncă pe care le garantează, luând în 
considerare inclusiv sectoarele conexe;

Or. it

Amendamentul 69
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. invită Comisia să efectueze o 
monitorizare constantă a prețurilor la 
electricitate în Uniunea Europeană în 
comparație cu celelalte economii 
concurente;

Or. it

Amendamentul 70
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște valoarea adăugată europeană 
a unei mai bune coordonări a politicilor 
energetice ale statelor membre, într-un 
spirit de solidaritate, și a creării unor 
sisteme energetice transfrontaliere 
eficiente și sigure, oferind astfel sinergii 
prin îmbunătățirea gestionării cererii și a 
ofertei de energie;

3. recunoaște valoarea adăugată europeană 
a unei mai bune coordonări a politicilor 
energetice ale statelor membre, într-un 
spirit de solidaritate, de securitate și de 
stabilire a celor mai bune practici care 
găsesc un echilibru între energie și 
mediu;

Or. fr

Amendamentul 71
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște valoarea adăugată europeană 
a unei mai bune coordonări a politicilor 
energetice ale statelor membre, într-un 
spirit de solidaritate, și a creării unor 

3. recunoaște valoarea adăugată europeană 
a unei mai bune coordonări și cooperări în 
domeniul politicilor energetice ale statelor 
membre, într-un spirit de solidaritate, și a 
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sisteme energetice transfrontaliere eficiente 
și sigure, oferind astfel sinergii prin 
îmbunătățirea gestionării cererii și a ofertei 
de energie;

creării unor sisteme energetice 
transfrontaliere eficiente și sigure, oferind 
astfel sinergii prin îmbunătățirea 
gestionării cererii și a ofertei de energie; 
adaugă că mecanismele de cooperare 
pentru energiile regenerabile trebuie 
utilizate mai intens; 

Or. de

Amendamentul 72
Judith A. Merkies, Claude Turmes, Britta Thomsen, António Fernando Correia de 
Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște valoarea adăugată europeană 
a unei mai bune coordonări a politicilor 
energetice ale statelor membre, într-un 
spirit de solidaritate, și a creării unor 
sisteme energetice transfrontaliere eficiente 
și sigure, oferind astfel sinergii prin 
îmbunătățirea gestionării cererii și a ofertei 
de energie;

3. recunoaște valoarea adăugată europeană 
a unei mai bune coordonări a politicilor 
energetice ale statelor membre, într-un 
spirit de solidaritate, și a creării unor 
sisteme energetice transfrontaliere eficiente 
și sigure, oferind astfel sinergii prin 
îmbunătățirea gestionării cererii și a ofertei 
de energie, facilitată prin tehnologii 
inteligente la nivelul sistemelor de 
distribuție;

Or. en

Amendamentul 73
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că un cadru juridic solid pe 
termen lung pentru politica energetică 
este esențial pentru realizarea unei 
aprovizionări cu energie sigure, 
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avantajoase și stabile, precum și pentru 
siguranța investițiilor, competitivitatea și 
capacitatea de inovare a Uniunii 
Europene;

Or. de

Amendamentul 74
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată, însă, necesitatea unui 
mecanism mai eficient, care să permită 
coordonarea reală a politicilor energetice 
naționale, după modelul „Semestrului 
european” în raport cu politicile 
economice și bugetare;

Or. fr

Amendamentul 75
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. își reiterează sprijinul pentru crearea 
unei Comunități Europene a Energiei din 
care să facă parte statele membre ale UE 
și solicită Comisiei și Consiliului 
European să prezinte un raport cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
acesteia;

Or. en
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Amendamentul 76
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei și statelor membre 
măsuri ferme pentru creșterea siguranței 
energetice a Uniunii Europene și pentru 
diversificarea surselor și a rețelelor de 
aprovizionare cu energie a UE;

Or. ro

Amendamentul 77
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată că, din punct de vedere al 
securității energetice și al diversității 
energetice, UE este în prezent foarte 
dependentă de importurile din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 78
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că utilizarea surselor 
regenerabile de energie stimulează 
diversificarea surselor de aprovizionare 
cu energie pe piața internă europeană a 
energiei, servește competitivității și 
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securității aprovizionării în Europa și 
contribuie la crearea de noi ramuri 
industriale și posibilități de transport;

Or. de

Amendamentul 79
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că în centrul pieței interne a 
energiei favorabilă utilizatorului sunt 
consumatorii finali de energie, atât 
particularii, cât și industria; subliniază că, 
astfel, aceștia trebuie protejați în mod 
corespunzător și trebuie să-și poată exercita 
pe deplin drepturile și în același timp 
trebuie încurajați să joace un rol mai activ 
în stimularea concurenței pe piață, 
transformându-se din beneficiari pasivi ai 
serviciului în consumatori și 
„prosumatorii” informați activi;

4. subliniază că în centrul pieței interne a 
energiei favorabilă utilizatorului sunt 
consumatorii finali de energie, atât 
particularii, cât și industria; subliniază că, 
astfel, aceștia trebuie protejați în mod 
corespunzător și trebuie să-și poată exercita 
pe deplin drepturile și în același timp 
trebuie încurajați să joace un rol mai activ 
în stimularea concurenței pe piață, 
transformându-se din beneficiari pasivi ai 
serviciului în consumatori și 
„prosumatorii” informați activi; adaugă 
faptul că un rol important în acest sens îl 
are sensibilizarea consumatorilor prin 
informații accesibile, precum și 
transparența din sectorul energetic, 
elemente care trebuie promovate intensiv;

Or. de

Amendamentul 80
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că în centrul pieței interne a 
energiei favorabilă utilizatorului sunt 

4. subliniază că în centrul pieței interne a 
energiei favorabilă utilizatorului sunt 
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consumatorii finali de energie, atât 
particularii, cât și industria; subliniază că, 
astfel, aceștia trebuie protejați în mod 
corespunzător și trebuie să-și poată exercita 
pe deplin drepturile și în același timp 
trebuie încurajați să joace un rol mai activ 
în stimularea concurenței pe piață, 
transformându-se din beneficiari pasivi ai 
serviciului în consumatori și 
„prosumatorii” informați activi;

consumatorii finali de energie, atât 
particularii, cât și industria; subliniază că, 
astfel, aceștia trebuie protejați în mod 
corespunzător și trebuie să-și poată exercita 
pe deplin drepturile și în același timp 
trebuie încurajați să joace un rol mai activ 
în stimularea concurenței pe piață, 
transformându-se din beneficiari pasivi ai 
serviciului în consumatori și „prosumatori” 
informați activi; consideră că acest lucru 
presupune în special un nivel ridicat de 
transparență a prețurilor;

Or. fr

Amendamentul 81
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că în centrul pieței interne a 
energiei favorabilă utilizatorului sunt 
consumatorii finali de energie, atât 
particularii, cât și industria; subliniază că, 
astfel, aceștia trebuie protejați în mod 
corespunzător și trebuie să-și poată exercita 
pe deplin drepturile și în același timp 
trebuie încurajați să joace un rol mai activ 
în stimularea concurenței pe piață, 
transformându-se din beneficiari pasivi ai 
serviciului în consumatori și 
„prosumatorii” informați activi;

4. subliniază că în centrul pieței interne a 
energiei favorabilă utilizatorului sunt 
consumatorii finali de energie, atât 
particularii, cât și industria; subliniază că, 
astfel, aceștia trebuie protejați în mod 
corespunzător și trebuie să-și poată exercita 
pe deplin drepturile și în același timp 
trebuie încurajați să joace un rol mai activ 
în reducerea consumului de energie, 
transformându-se din beneficiari pasivi ai 
serviciului în consumatori și „prosumatori” 
informați activi;

Or. fr

Amendamentul 82
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 4



AM\935501RO.doc 39/106 PE510.685v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că în centrul pieței interne a 
energiei favorabilă utilizatorului sunt 
consumatorii finali de energie, atât 
particularii, cât și industria; subliniază că, 
astfel, aceștia trebuie protejați în mod 
corespunzător și trebuie să-și poată exercita 
pe deplin drepturile și în același timp 
trebuie încurajați să joace un rol mai activ 
în stimularea concurenței pe piață, 
transformându-se din beneficiari pasivi ai 
serviciului în consumatori și 
„prosumatorii” informați activi;

4. subliniază că în centrul pieței interne a 
energiei favorabilă utilizatorului și 
transparente sunt consumatorii finali de 
energie, atât particularii, cât și industria; 
subliniază că, astfel, aceștia trebuie 
protejați în mod corespunzător și informați 
cu acuratețe și trebuie să-și poată exercita 
pe deplin drepturile și în același timp 
trebuie încurajați să joace un rol mai activ 
în stimularea concurenței pe piață, 
transformându-se din beneficiari pasivi ai 
serviciului în consumatori și 
„prosumatorii” informați activi;

Or. en

Amendamentul 83
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că în centrul pieței interne a 
energiei favorabilă utilizatorului sunt 
consumatorii finali de energie, atât 
particularii, cât și industria; subliniază că, 
astfel, aceștia trebuie protejați în mod 
corespunzător și trebuie să-și poată 
exercita pe deplin drepturile și în același 
timp trebuie încurajați să joace un rol mai 
activ în stimularea concurenței pe piață, 
transformându-se din beneficiari pasivi ai 
serviciului în consumatori și 
„prosumatorii” informați activi;

4. subliniază că în centrul pieței interne a 
energiei favorabilă utilizatorului sunt 
consumatorii finali de energie, atât 
particularii, cât și industria; subliniază că, 
astfel, aceștia trebuie protejați în mod 
corespunzător, ajutați și stimulați, astfel 
încât să-și poată exercita pe deplin 
drepturile și în același timp trebuie 
încurajați să joace un rol mai activ în 
stimularea concurenței pe piață, 
transformându-se din beneficiari pasivi ai 
serviciului în consumatori și 
„prosumatorii” informați activi;

Or. en
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Amendamentul 84
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că în centrul pieței interne a 
energiei favorabilă utilizatorului sunt 
consumatorii finali de energie, atât 
particularii, cât și industria; subliniază că, 
astfel, aceștia trebuie protejați în mod 
corespunzător și trebuie să-și poată exercita 
pe deplin drepturile și în același timp 
trebuie încurajați să joace un rol mai activ 
în stimularea concurenței pe piață, 
transformându-se din beneficiari pasivi ai 
serviciului în consumatori și 
„prosumatorii” informați activi;

4. subliniază că în centrul pieței interne a 
energiei favorabilă utilizatorului sunt 
consumatorii finali de energie, atât 
particularii, cât și IMM-urile și industria; 
subliniază că, astfel, aceștia trebuie 
protejați în mod corespunzător și trebuie 
să-și poată exercita pe deplin drepturile și 
în același timp trebuie încurajați să joace 
un rol mai activ în stimularea concurenței 
pe piață, transformându-se din beneficiari 
pasivi ai serviciului în consumatori și 
„prosumatorii” informați activi;

Or. en

Amendamentul 85
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că, deși la nivel mondial 
prețurile la energie au scăzut pe piețele cu 
ridicata, consumatorii continuă să 
plătească prețuri mari; solicită Comisiei, 
statelor membre și autorităților lor de 
reglementare să se asigure că și 
consumatorii pot beneficia direct și în 
mod adecvat de evoluțiile prețurilor de pe 
piețele cu ridicata;

Or. en
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Amendamentul 86
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punct 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că, în numeroase cazuri, 
privatizarea sectorului energetic a condus 
la monopolizarea sa și, în consecință, la o 
creștere a prețurilor la energie, având 
repercusiuni asupra consumatorilor 
finali, în special, asupra 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii;

Or. pt

Amendamentul 87
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată importanța pe care o au 
stimularea cooperativelor locale privind 
energia din surse regenerabile și 
inițiativele de tranziție colectivă în 
creșterea participării cetățenilor, 
îmbunătățirea accesibilității energiei din 
surse regenerabile și generarea de 
investiții financiare;

Or. en

Amendamentul 88
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 
trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii și brokeri locali sau casnici;

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 
trebuie înțelese ca citire automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea oferite de operatorii 
rețelelor, răspunsul voluntar din partea 
cererii, servicii legate de eficiența 
energetică, soluții pentru producția la 
scară micro și pentru stocare; consideră 
că o participare sporită a consumatorilor 
va fi facilitată de agregatori, sau alți 
catalizatori, cum ar fi stocarea 
descentralizată și aparatele inteligente; 
acestea vor ajuta consumatorii să 
înțeleagă și să își gestioneze mai bine 
consumul de energie, putând să devină 
astfel mai flexibili și receptivi (deopotrivă 
din perspectiva cererii și a furnizării), cu 
condiția creării unor sisteme echitabile și 
transparente pentru consumatori, în care 
aceștia să aibă suficientă încredere pentru 
a utiliza noile servicii, actori și tehnologii;

Or. en

Amendamentul 89
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 
trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii și brokeri locali sau casnici;

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 
trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii și brokeri locali sau casnici; 
subliniază, însă, că nivelurile consumului 
de energie necesare pentru ca aceste 
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contoare inteligente să producă avantaje 
economice trebuie verificate în mod 
corespunzător, și că, pentru un consum 
sub aceste niveluri, consumatorii nu vor fi 
obligați să investească în contoare 
inteligente; consideră, totodată, că orice 
obiective legate de contoarele inteligente 
trebuie stabilite mai curând la nivel 
național decât la nivelul UE, având în 
vedere diferențele dintre rețelele 
naționale;

Or. en

Amendamentul 90
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că tehnologiile inteligente nu
trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii și brokeri locali sau casnici;

5. consideră că tehnologiile inteligente 
trebuie să furnizeze consumatorilor 
informații corecte, ușor de înțeles și de 
utilizat, pentru a-i ajuta să își controleze 
producția și consumul de energie; 
consideră, prin urmare, că tehnologiile 
inteligente trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii, servicii legate de eficiența 
energetică, producția la scară micro și 
brokeri locali sau casnici

Or. en

Amendamentul 91
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 
trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii și brokeri locali sau casnici;

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 
trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea și răspunsul voluntar din 
partea cererii;

Or. fr

Amendamentul 92
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 
trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii și brokeri locali sau casnici;

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 
trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii și brokeri locali sau casnici; 
observă, în această privință, că beneficiile 
pentru consumatori trebuie să fie 
principalul obiectiv urmărit constant și că 
drepturile consumatorilor trebuie 
protejate întotdeauna;

Or. en

Amendamentul 93
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 5



AM\935501RO.doc 45/106 PE510.685v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 
trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii și brokeri locali sau casnici;

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 
trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii și brokeri locali sau casnici; 
observă că, în acest context, trebuie avute 
în vedere și chestiuni legate de protecția 
datelor cu caracter personal;

Or. de

Amendamentul 94
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 
trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii și brokeri locali sau casnici;

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 
trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea dinamică a rețelei online de 
transport și distribuție, cuprinzând 
servicii, cum ar fi servicii de asistență de 
rețea, răspunsul voluntar din partea cererii 
și brokeri locali sau casnici;

Or. en

Amendamentul 95
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că tehnologiile inteligente nu 5. consideră că tehnologiile inteligente nu 



PE510.685v01-00 46/106 AM\935501RO.doc

RO

trebuie reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci trebuie completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii și brokeri locali sau casnici;

ar trebui reduse la citirea automată a 
contoarelor, ci ar trebui completate de 
gestionarea rețelei online și dinamică, 
cuprinzând servicii, cum ar fi servicii de 
asistență de rețea, răspunsul voluntar din 
partea cererii și consilieri locali sau casnici 
în materie de consum de energie;

Or. en

Amendamentul 96
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punct 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că stabilirea în mod 
dinamic a prețurilor, având prețuri la 
energie care variază în funcție de 
producția de energie de la un anumit 
moment, asociată cu contoarele 
inteligente și cu controlul aparatelor 
electrocasnice, poate avea un rol 
important în adaptarea vârfurilor din 
producția de energie din surse 
regenerabile (în principal energie solară) 
și reducerea costurilor la energie pentru 
consumatori;

Or. nl

Amendamentul 97
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
încurajarea companiilor de 
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telecomunicații să gestioneze datele legate 
de rețeaua de distribuție, întrucât acest 
lucru ridică probleme majore legate de 
protecția datelor cu caracter personal și 
implică riscul ca operatorii să fie obligați 
să cumpere datele tehnice care le sunt 
necesare pentru a-și îndeplini funcția de 
OSD;

Or. en

Amendamentul 98
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punct 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază necesitatea aprovizionării 
generale cu energie electrică și cu alte 
surse de energie, în vederea eradicării 
sărăciei energetice, care în prezent se 
estimează că afectează peste 50 de 
milioane de oameni din statele membre 
ale UE;

Or. pt

Amendamentul 99
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată că implementarea rețelelor 
inteligente ar trebui să fie însoțită de 
analize economice care să evalueze 
costurile și beneficiile pe termen lung 
pentru piață și consumatorii finali;

Or. en
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Amendamentul 100
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. subliniază că tehnologia inteligentă și 
controlul aparatelor electrocasnice ar 
trebui să le permită consumatorilor care 
își produc singuri energie, prin 
microgenerare, să își valorifice la 
maximum propria producție de vârf, prin 
intermediul unui consum inteligent;

Or. nl

Amendamentul 101
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

6. recunoaște că costurile cu energia au o 
pondere tot mai mare în cheltuielile totale 
ale gospodăriilor și că sărăcia energetică 
reprezintă o provocare majoră pentru 
statele membre; consideră că trebuie 
protejați consumatorii vulnerabili și că, în 
acest scop, trebuie puse în aplicare 
mecanisme eficiente și în același timp 
evitate distorsiunile pe piața energiei;
subliniază că la nivel național există deja 
măsurile specifice cerute de cel de-al 
treilea pachet energetic și salută inițiativa 
Comisiei de a colecta cele mai bune 
practici și a oferi îndrumări pentru 
îmbunătățirea măsurilor destinate 
consumatorilor vulnerabili;

Or. en



AM\935501RO.doc 49/106 PE510.685v01-00

RO

Amendamentul 102
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei; consideră 
că cele mai eficiente mecanisme sunt 
condițiile-cadru ale politicii energetice, 
care iau în considerare în egală măsură 
prețurile accesibile, securitatea 
aprovizionării și performanța de mediu, 
fără a interveni în concurența liberă și pe 
piață;

Or. de

Amendamentul 103
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei; subliniază, 
în acest context, faptul că adoptarea unei 
strategii universale care nu ține cont de 
situația din anumite state membre poate 
duce la accentuarea drastică a penuriei de 
energie, definită în unele state membre 
drept o situație în care un procent mai 
mare de 10 % din bugetele casnice este 
cheltuit cu energia;
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Or. en

Amendamentul 104
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

6. consideră că acei consumatori aflați în 
situații vulnerabile necesită o protecție 
specială și eficientă și, prin urmare, 
solicită statelor membre să găsească cea 
mai bună modalitate de a-i proteja și de a-
i ajuta;

Or. en

Amendamentul 105
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

6. consideră că penuria de energie trebuie 
eliminată și prevenită constant, că trebuie 
protejați consumatorii vulnerabili și că, în 
acest scop, trebuie puse în aplicare 
mecanisme eficiente și în același timp 
evitate distorsiunile pe piața energiei

Or. en

Amendamentul 106
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei; subliniază 
că, în acest context, schimbul de bune 
practici între statele membre se poate 
dovedi pozitiv;

Or. de

Amendamentul 107
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
structurale eficiente, în special 
îmbunătățiri considerabile ale eficienței 
energetice a clădirilor rezidențiale, și în 
același timp evitate distorsiunile pe piața 
energiei;

Or. en

Amendamentul 108
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili, cu venituri 
reduse, și că, în acest scop, trebuie puse în 
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eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

aplicare mecanisme eficiente;

(Este important să se asigure mai ales 
protecția populației sărace față de 
consecințele creșterii prețurilor la energie. 
Această protecție trebuie asigurată 
indiferent de efectele ei asupra pieței 
energiei.)

Or. de

Amendamentul 109
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că trebuie protejați
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente;

Or. fr

Amendamentul 110
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente, acolo unde ele nu există deja, și 
în același timp evitate distorsiunile pieței;

Or. fr
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Amendamentul 111
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

6. consideră că, în scopul reducerii 
sărăciei energetice, trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și în același timp evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

Or. ro

Amendamentul 112
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și, în același timp, evitate 
distorsiunile pe piața energiei;

6. consideră că trebuie protejați 
consumatorii vulnerabili și că, în acest 
scop, trebuie puse în aplicare mecanisme 
eficiente și, în același timp, evitate 
distorsiunile pe piața energiei și formarea 
de monopoluri;

Or. lt

Amendamentul 113
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

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

6 a subliniază faptul că facilitarea 
microgenerării poate oferi mai mult 
control consumatorilor în ceea ce privește 
consumul de energie și poate reduce 
penuria de energie; solicită o atenție 
specială pentru chiriașii care sunt adesea 
descurajați să își producă propria energie;

Or. en

Amendamentul 114
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța asigurării unei 
piețe a energiei competitive, transparente și 
ușor de gestionat care furnizează tuturor 
consumatorilor de energie din UE energie 
sigură, sustenabilă, accesibilă și fiabilă;

7. subliniază importanța asigurării unei 
piețe a energiei competitive, transparente și 
ușor de gestionat care furnizează tuturor 
consumatorilor de energie din UE energie 
sigură, sustenabilă, accesibilă și fiabilă; în 
contextul cadrului 2030 pentru politici în 
domeniul climei și energiei, invită UE să 
ia în considerare fixarea unui obiectiv 
vizând atingerea, într-un interval stabilit, 
a unui nivel european competitiv al 
prețurilor la energie, care să pornească de 
la reducerea prețurilor europene la 
energie cu 20 % până în 2020;

Or. en

Amendamentul 115
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța asigurării unei 
piețe a energiei competitive, transparente și 
ușor de gestionat care furnizează tuturor 
consumatorilor de energie din UE energie 
sigură, sustenabilă, accesibilă și fiabilă;

7. subliniază importanța asigurării unei 
piețe a energiei competitive, transparente și 
ușor de gestionat care furnizează tuturor 
consumatorilor de energie din UE din 
actuala generație și generațiile viitoare
energie sigură, sustenabilă, accesibilă, 
fiabilă și care ia în considerare interesele 
generațiilor viitoare;

Or. fr

Amendamentul 116
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța asigurării unei 
piețe a energiei competitive, transparente și 
ușor de gestionat care furnizează tuturor 
consumatorilor de energie din UE energie 
sigură, sustenabilă, accesibilă și fiabilă;

7. subliniază importanța asigurării unei 
piețe a energiei competitive, transparente și 
ușor de gestionat care oferă soluții reale și 
prețuri competitive consumatorilor și 
furnizează tuturor consumatorilor de 
energie din UE energie sigură, sustenabilă, 
accesibilă și fiabilă

Or. en

Amendamentul 117
Roberta Angelilli, Giovanni La Via

Propunerea de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia și statele membre să 
promoveze noi politici și inițiative în 
vederea sprijinirii competitivității 
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sistemului industrial, precum stimulentele 
și reducerile pentru consumatorii mari de 
energie electrică și pentru energia din 
surse regenerabile, la fel cum reamintește 
că asemenea resurse nu ar trebui să fie 
obținute prin impunerea unor mai mari 
obligații pentru utilizatori, in primis 
familiile și micile activități comerciale;

Or. it

Amendamentul 118
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7 a. subliniază că creșterea producerii și 
stocării de energie din surse regenerabile 
a contribuit la scăderea prețurilor cu 
ridicata; solicită ca acest lucru să fie 
utilizat în beneficiul consumatorilor; 

Or. de

Amendamentul 119
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază potențialul pe care îl are 
participarea cetățenilor în proiecte și 
cooperative pentru producerea și 
utilizarea eficientă de energie sustenabilă;

Or. en
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Amendamentul 120
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. constată că revoluția gazelor de șist 
din SUA a redus emisiile de CO2, creând 
totodată un avantaj competitiv 
semnificativ pentru industria SUA;

Or. en

Amendamentul 121
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. îndeamnă statele membre să elimine 
toate subvențiile directe și indirecte 
acordate energiei din surse fosile, care 
subminează crearea unui mediu 
concurențial echitabil pentru tehnologii, 
și să internalizeze pe deplin costurile 
externe;

Or. en

Amendamentul 122
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O piață competitivă

Or. en
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Amendamentul 123
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că, în lipsa unei concurențe 
reale între producătorii de energie și între 
furnizorii de energie, toate eforturile de 
finalizare a pieței interne a energiei se pot 
dovedi inutile și nu aduc decât puține 
beneficii consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 124
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. atrage atenția, în acest context, asupra 
dimensiunii externe a pieței energetice, 
care este menită să faciliteze accesul 
tuturor statelor membre la surse 
diversificate de energie și în special de 
gaz; solicită o aplicare strictă a normelor 
privind disocierea și a celorlalte dispoziții 
privind furnizorii externi din cel de-al 
treilea pachet energetic;

Or. en

Amendamentul 125
Konrad Szymański

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

7c. consideră că mecanismul de stabilire a 
prețului la gaz bazat pe indexarea 
petrolului nu mai este actual și conduce la 
denaturări ale pieței, dat fiind faptul că, 
de obicei, prețul gazului nu corespunde 
cererii de gaz; solicită, în această privință, 
atât UE, cât și legiuitorilor și 
organismelor de reglementare naționale, 
să sprijine tranziția mecanismului de 
stabilire a prețului pentru gaz de la 
indexarea petrolului la alternative mai 
flexibile, cum ar fi un mecanism de 
stabilire a prețului prin intermediul 
centrelor de comercializare, respectând 
totodată libertatea schimburilor 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 126
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. subliniază rolul tot mai important al 
centrelor de comercializare a gazului și 
sprijină dezvoltarea lor care conduce la 
concurență loială pe piața energiei;

Or. en

Amendamentul 127
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că piața internă a energiei 
nu satisface nevoile și așteptările 
consumatorilor, care se confruntă în 
continuare cu prețuri ridicate, un număr 
limitat de furnizori, calitatea globală 
slabă a serviciilor și dificultățile în 
schimbarea furnizorului; prin urmare, 
subliniază nevoia de a construi o piață 
mai favorabilă consumatorilor;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 128
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că piața internă a energiei nu 
satisface nevoile și așteptările 
consumatorilor, care se confruntă în 
continuare cu prețuri ridicate, un număr 
limitat de furnizori, calitatea globală slabă
a serviciilor și dificultățile în schimbarea 
furnizorului; prin urmare, subliniază nevoia 
de a construi o piață mai favorabilă 
consumatorilor;

8. subliniază că piața internă a energiei nu 
satisface încă peste tot toate nevoile și 
așteptările consumatorilor, care se 
confruntă de multe ori cu prețuri ridicate, 
parțial din cauza poverilor impuse de stat 
și/sau unei aplicări defectuoase a celui 
de-al treilea pachet privind piața internă a 
energiei, adesea cu un număr limitat de 
furnizori, calitatea nu întotdeauna 
adecvată a serviciilor și dificultățile în 
schimbarea furnizorului; prin urmare, 
subliniază nevoia de a construi o piață mai 
favorabilă consumatorilor;

Or. de

Amendamentul 129
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că piața internă a energiei nu 
satisface nevoile și așteptările 
consumatorilor, care se confruntă în 
continuare cu prețuri ridicate, un număr 
limitat de furnizori, calitatea globală slabă 
a serviciilor și dificultățile în schimbarea 
furnizorului; prin urmare, subliniază nevoia 
de a construi o piață mai favorabilă 
consumatorilor;

8. subliniază că piața internă a energiei nu 
satisface nevoile și așteptările 
consumatorilor, care, în unele părți ale 
Europei și în ciuda progreselor din ultimii 
ani, se confruntă în continuare cu prețuri 
ridicate ca urmate a implementării 
necorespunzătoare a celui de-al treilea 
pachet energetic și a lipsei unei 
concurențe din amonte limitate, un număr 
limitat de furnizori și de producători, 
calitatea globală slabă a serviciilor și 
dificultățile în schimbarea furnizorului prin 
urmare, subliniază nevoia de a construi o 
piață mai favorabilă consumatorilor în 
întreaga Europă;

Or. en

Amendamentul 130
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că piața internă a energiei nu 
satisface nevoile și așteptările 
consumatorilor, care se confruntă în 
continuare cu prețuri ridicate, un număr 
limitat de furnizori, calitatea globală slabă 
a serviciilor și dificultățile în schimbarea 
furnizorului; prin urmare, subliniază nevoia 
de a construi o piață mai favorabilă 
consumatorilor;

8. subliniază că piața internă a energiei nu 
este încă finalizată și că piețe naționale 
ale energiei nu satisfac nevoile și 
așteptările consumatorilor, care se 
confruntă în continuare cu prețuri ridicate, 
un număr limitat de furnizori, calitatea 
globală slabă a serviciilor, un nivel scăzut 
de protecție a consumatorilor și 
dificultățile în schimbarea furnizorului; 
prin urmare, subliniază nevoia de a 
construi o piață mai favorabilă 
consumatorilor, în care aceștia pot juca un 
rol activ și se pot transforma în 
„prosumatori”;

Or. en
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Amendamentul 131
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că piața internă a energiei nu 
satisface nevoile și așteptările 
consumatorilor, care se confruntă în 
continuare cu prețuri ridicate, un număr 
limitat de furnizori, calitatea globală slabă 
a serviciilor și dificultățile în schimbarea 
furnizorului; prin urmare, subliniază nevoia 
de a construi o piață mai favorabilă 
consumatorilor;

8. subliniază că piața internă a energiei nu 
satisface nevoile și așteptările 
consumatorilor, care se confruntă în 
continuare cu prețuri ridicate, un număr 
limitat de furnizori și tarife, calitatea 
globală slabă a serviciilor și dificultățile în 
schimbarea furnizorului; prin urmare, 
subliniază nevoia de a construi o piață mai 
favorabilă consumatorilor; atrage atenția 
asupra estimărilor Comisiei, potrivit 
cărora consumatorii ar putea economisi 
13 miliarde de euro pe an dacă ar opta 
pentru cel mai ieftin tarif disponibil la 
electricitate;

Or. de

Amendamentul 132
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că piața internă a energiei nu 
satisface nevoile și așteptările 
consumatorilor, care se confruntă în 
continuare cu prețuri ridicate, un număr 
limitat de furnizori, calitatea globală slabă 
a serviciilor și dificultățile în schimbarea 
furnizorului; prin urmare, subliniază nevoia 
de a construi o piață mai favorabilă 
consumatorilor;

8. subliniază că piața internă a energiei nu 
satisface nevoile și așteptările 
consumatorilor, care se confruntă în 
continuare cu prețuri ridicate, un număr 
limitat de furnizori, calitatea globală slabă 
a serviciilor și dificultățile în schimbarea 
furnizorului; prin urmare, subliniază nevoia 
de a construi o piață mai favorabilă 
consumatorilor; constată, în acest sens, 
rolul pe care tranziția colectivă îl joacă în 
consolidarea poziției consumatorilor și 
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scăderea prețurilor la energie;

Or. en

Amendamentul 133
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că piața internă a energiei nu 
satisface nevoile și așteptările 
consumatorilor, care se confruntă în 
continuare cu prețuri ridicate, un număr 
limitat de furnizori, calitatea globală slabă 
a serviciilor și dificultățile în schimbarea 
furnizorului; prin urmare, subliniază nevoia 
de a construi o piață mai favorabilă 
consumatorilor;

8. subliniază că piața internă a energiei nu 
satisface nevoile și așteptările 
consumatorilor, care se confruntă în 
continuare cu prețuri ridicate, un număr 
limitat de furnizori, calitatea globală slabă 
a serviciilor și dificultățile în schimbarea 
furnizorului; prin urmare, subliniază nevoia 
de a construi o piață mai favorabilă 
consumatorilor și de a pune la dispoziția 
acestora o perspectivă comparativă 
asupra condițiilor practicate de furnizorii 
individuali;

Or. de

Amendamentul 134
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(8) subliniază că piața internă a energiei nu 
satisface nevoile și așteptările 
consumatorilor, care se confruntă în 
continuare cu prețuri ridicate, un număr 
limitat de furnizori, calitatea globală slabă 
a serviciilor și dificultățile în schimbarea 
furnizorului; prin urmare, subliniază nevoia 
de a construi o piață mai favorabilă 
consumatorilor;

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. da

Amendamentul 135
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Propunerea de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că combaterea și atenuarea 
costurilor ridicate la energie și materiile 
prime este un obiectiv politic urgent; pune 
accentul, în această privință, asupra 
faptului că eficiența energetică și 
eficiența resurselor pot genera economii 
considerabile de costuri industriale și 
îndeamnă Comisia să studieze în 
continuare posibilitățile existente, 
promovând, de exemplu, crearea unor 
consorții de întreprinderi; 

Or. it

Amendamentul 136
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punct 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că există încă regiuni în 
UE care sunt complet izolate din punct de 
vedere energetic, un exemplu fiind 
regiunea Mării Baltice, care va necesita 
investiții substanțiale în infrastructură în 
vederea conectării la rețelele europene de 
gaze și energie electrică și că, prin 
urmare, unele state membre nu vor putea 
utiliza resursele alternative de energie și 
interconectările necesare și vor continua 
să depindă de furnizorii străini de energie 
care dețin monopolul, după 2014;

Or. lt
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Amendamentul 137
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că statele care au reușit cel 
mai bine să controleze vârfurile de 
consum sunt acele state membre care au 
aplicat tarife adaptate, corelate cu un 
control al consumului și cu o diversificare 
a surselor de energie;

Or. fr

Amendamentul 138
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. remarcă faptul că unele state membre 
complet izolate din punct de vedere al 
energiei continuă să plătească prețuri mai 
mari pentru resursele energetice, fapt 
care afectează condițiile de concurență și 
posibilitatea acestora de a concura pe 
piața internă a UE, și care creează breșe 
sociale și economice între acele state 
membre și alte state membre din UE; 

Or. lt

Amendamentul 139
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. consideră că dorința anumitor state 
membre de a se sustrage sau de a reduce 
eficiența legislațiilor de mediu în 
proiectele lor energetice subminează grav 
obiectivele UE în general;

Or. fr

Amendamentul 140
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. consideră că subvențiile acordate 
pentru activitățile poluante, inegalitatea 
în ceea ce privește asigurarea, absența 
finanțării reale și serioase pentru 
dezafectarea siturilor de producție 
constituie obstacole în calea bunei 
funcționări a pieței interne a energiei;

Or. fr

Amendamentul 141
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principalul obstacol în 
calea finalizării pieței interne a energiei 
rămâne faptul că legislația cu privire la 
această piață nu este pusă în aplicare pe 
deplin;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 142
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin;

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin; 
subliniază nevoia de a aborda 
denaturările structurale ale pieței, printre 
care se numără actualele subvenții pentru 
combustibilii fosili și lipsa de transparență 
a pieței; solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile de consolidare a punerii în 
aplicare a celui de-al treilea pachet 
energetic;

Or. en

Amendamentul 143
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin;

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin; 
consideră că extinderea infrastructurii și 
punerea în aplicare concomitentă a 
legislației privind piața internă și 
aplicarea normelor în materie de 
concurență fac parte din consolidarea 
necesară a pieței interne;

Or. en
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Amendamentul 144
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin;

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin; 
solicită aplicarea celui de-al treilea pachet 
energetic în toate statele membre prin 
acțiuni consecvente ale Comisiei;

Or. de

Amendamentul 145
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principalul obstacol în 
calea finalizării pieței interne a energiei 
rămâne faptul că legislația cu privire la 
această piață nu este pusă în aplicare pe 
deplin;

9. amintește că actuala legislație a UE 
protejează drepturile consumatorilor și 
oferă o bază solidă pentru o piață 
europeană a energiei competitivă, însă
principalul obstacol în calea finalizării 
pieței interne a energiei rămâne faptul că 
legislația cu privire la această piață nu este 
pusă în aplicare pe deplin;

Or. en

Amendamentul 146
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin;

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin, 
alături de faptul că nu au fost stabilite 
interconectări care să facă posibilă 
obținerea de energie din alte surse; 

Or. lv

Amendamentul 147
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principalul obstacol în 
calea finalizării pieței interne a energiei 
rămâne faptul că legislația cu privire la 
această piață nu este pusă în aplicare pe 
deplin;

9. consideră că principalele obstacole în 
calea finalizării acestei piețe rămân 
transpunerea ineficace în legislația 
națională a legislației UE privind piața 
internă a energiei și faptul că legislația cu 
privire la această piață nu este pusă în 
aplicare pe deplin;

Or. sl

Amendamentul 148
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin;

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin, 
precum și insuficienta diversificare a 
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furnizorilor de energie;

Or. en

Amendamentul 149
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin;

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin, 
precum și barierele care există pe piață;

Or. en

Amendamentul 150
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principalul obstacol în 
calea finalizării pieței interne a energiei 
rămâne faptul că legislația cu privire la 
această piață nu este pusă în aplicare pe 
deplin;

9. consideră că unul dintre principalele 
obstacole în calea finalizării pieței interne 
a energiei rămâne faptul că legislația cu 
privire la această piață nu este pusă în 
aplicare pe deplin;

Or. fr

Amendamentul 151
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin;

9. consideră că principalul obstacol în calea 
finalizării pieței interne a energiei rămâne 
faptul că legislația cu privire la această 
piață nu este pusă în aplicare pe deplin și 
nu este cu adevărat transparentă;

Or. en

Amendamentul 152
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recunoaște că proiectele de 
infrastructură energetică sunt 
caracterizate de investiții inițiale mari și 
de un ciclu de funcționare cuprins între 
20 și 60 de ani; reamintește că actualul 
mediu de piață este foarte imprevizibil, 
investitorii ezitând, astfel, în ceea ce 
privește dezvoltarea infrastructurii 
energetice; subliniază faptul că trebuie 
promovate noi strategii și instrumente 
inovatoare, pentru a încuraja acele 
investiții în infrastructură care 
favorizează o adaptare rapidă la mediul 
aflat în continuă evoluție; 

Or. en

Amendamentul 153
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

9a. subliniază nevoia de a crea piețe din 
aceeași zi și piețe de echilibrare integrate, 
dat fiind faptul că aceste tipuri de piață 
sunt esențiale pentru integrarea eficientă 
a unor mari cantități de surse diferite de 
energie regenerabile și în general pentru 
funcționarea rentabilă a sistemelor și că 
rezultatele obținute până în prezent au 
fost mult mai puțin încurajatoare decât în 
cazul integrării pe piețele pentru ziua 
următoare;

Or. en

Amendamentul 154
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. 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 155
Gunnar Hökmark

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

9a. invită Comisia să permită finanțarea 
publică numai pentru statele membre care 
au pus complet în aplicare legislația 
existentă, inclusiv activitatea de 
reglementare implicată de al treilea 
pachet privind piața internă;

Or. en

Amendamentul 156
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punct 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recunoaște că concurența pentru 
aprovizionările cu energie a promovat 
reduceri ale prețurilor la energie în țările 
în care există mai mulți furnizori;

Or. lv

Amendamentul 157
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. recunoaște că pe piețele energiei 
există încă un dezechilibru major între 
puterea consumatorilor individuali și cea 
a companiilor energetice; subliniază 
necesitatea unor instrumente 
suplimentare care să le permită 
consumatorilor să intre în negocieri 
colective și să obțină oferte mai bune;
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Or. en

Amendamentul 158
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de gestionare și stocare pentru 
cogenerare și eficiență din partea cererii și 
de exploatare a surselor regenerabile de 
energie și în care niciun stat membru nu 
rămâne izolat de rețelele europene de gaz și 
electricitate; constată, în această privință, 
că o aprovizionare descentralizată cu 
energie din surse regenerabile 
diminuează nevoia de a construi linii de 
transport noi și, implicit, costurile 
asociate, având în vedere că tehnologiile 
descentralizate, care pot fi integrate direct 
în locuințe, orașe și zone izolate, sunt 
mult mai apropiate de consumatorii
finali;

Or. en

Amendamentul 159
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport – în special 
interconectori transfrontalieri de gaz și 
energie electrică –, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate; 
subliniază că, pe lângă investițiile în 
rețelele regionale sau chiar locale, ar 
trebui făcute investiții la scară largă, 
având în vedere că energia este produsă 
tot mai mult la nivel regional/local;

Or. en

Amendamentul 160
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și, dacă este 
necesar, construirea de noi infrastructuri 
durabile, inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare, de utilizare a 
energiei din surse regenerabile, de sporire 
a eficienței și de gestionare și stocare din 
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rețelele europene de gaz și electricitate; partea cererii și în care niciun stat membru 
nu rămâne izolat de rețelele europene de 
gaz și electricitate; 

Or. en

Amendamentul 161
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea și 
extinderea infrastructurii existente la toate 
nivelurile de rețea, asigurarea cooperării 
între operatorii de sisteme de transport și 
construirea de noi infrastructuri inteligente 
și flexibile de producție, transport, 
distribuție și stocare este esențială pentru o 
piață a energiei bine integrată și bine 
conectată, în care este garantată 
aprovizionarea la prețuri accesibile, în care 
este utilizat pe deplin potențialul de 
cogenerare și eficiență și de exploatare a 
surselor regenerabile și neconvenționale de 
energie și în care niciun stat membru nu 
rămâne izolat de rețelele europene de gaz și 
electricitate;

Or. de

Amendamentul 162
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
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noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate; 
consideră că proiectele de acest tip trebuie 
sprijinite din fonduri UE; subliniază că, 
dacă sistemele de energie electrică din 
Marea Baltică nu sunt aduse la 
conformitate cu rețelele europene 
continentale, piața energiei din UE nu va 
fi completată;

Or. lt

Amendamentul 163
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;
amintește că sinergiile dintre dezvoltarea, 
implementarea și întreținerea 
infrastructurilor de telecomunicații și 
energie vor juca un rol important pentru 
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îndeplinirea obiectivelor Uniunii 
Europene privind eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 164
Algirdas Saudargas

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate; o 
atenție deosebită ar trebui acordată, în 
acest sens, obiectivului statelor baltice de 
a integra concomitent sistemul de energie 
baltic în rețelele continentale europene;

Or. en

Amendamentul 165
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
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producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
asigurată stabilitatea sistemelor de 
transport, chiar și în afara frontierelor, 
pentru a evita orice efect negativ, cum ar 
fi fluxurile de energie electrică 
neprevăzute, în care este garantată 
aprovizionarea la prețuri accesibile, în care 
este utilizat pe deplin potențialul de 
cogenerare și eficiență și de exploatare a 
surselor regenerabile și neconvenționale de 
energie și în care niciun stat membru nu 
rămâne izolat de rețelele europene de gaz și 
electricitate;

Or. en

Amendamentul 166
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 167
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare, 
precum și o arhitectură a pieței corect 
definită, este esențială pentru o piață a 
energiei bine integrată și bine conectată, în 
care este garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile locale și 
a surselor convenționale fosile, precum și 
a surselor neconvenționale de energie și în 
care niciun stat membru nu rămâne izolat 
de rețelele europene de gaz și electricitate;

Or. en

Amendamentul 168
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile de 
energie și în care niciun stat membru nu 
rămâne izolat de rețelele europene de gaz și 
electricitate;
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Or. fr

Amendamentul 169
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea și 
consolidarea infrastructurii existente și 
construirea de noi infrastructuri inteligente 
și flexibile de producție, transport, 
distribuție și stocare este esențială pentru o 
piață a energiei bine integrată și bine 
conectată, în care este garantată 
aprovizionarea la prețuri accesibile, în care 
este utilizat pe deplin potențialul de 
cogenerare și eficiență și de exploatare a 
surselor regenerabile, cu emisii scăzute, 
convenționale și neconvenționale de 
energie și în care niciun stat membru nu 
rămâne izolat de rețelele europene de gaz și 
electricitate;

Or. en

Amendamentul 170
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, interconectare, transport, 
distribuție și stocare este esențială pentru o 
piață a energiei bine integrată și bine 
conectată, în care este garantată 
aprovizionarea la prețuri accesibile, în care 
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potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

este utilizat pe deplin potențialul de 
cogenerare și eficiență și de exploatare a 
surselor regenerabile de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

Or. en

Amendamentul 171
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile de 
energie și în care niciun stat membru nu 
rămâne izolat de rețelele europene de gaz și 
electricitate;

Or. fr

Amendamentul 172
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
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este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată. O astfel de 
piață ar garanta aprovizionarea la prețuri 
accesibile, fără denaturări ale pieței, și ar 
exploata pe deplin potențialul de 
cogenerare, flexibilitate și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie. De asemenea, 
ar asigura că niciun stat membru nu 
rămâne izolat de rețelele europene de gaz și 
electricitate;

Or. sl

Amendamentul 173
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile, 
convenționale și neconvenționale de 
energie și în care niciun stat membru nu 
rămâne izolat de rețelele europene de gaz și 
electricitate până în 2015, astfel cum a 
convenit Consiliul European;

Or. en

Amendamentul 174
Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile și competitive, în care este 
utilizat pe deplin potențialul de cogenerare 
și eficiență și de exploatare a surselor 
regenerabile și neconvenționale de energie 
și în care niciun stat membru nu rămâne 
izolat de rețelele europene de gaz și 
electricitate;

Or. en

Amendamentul 175
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și
durabile de energie și în care niciun stat 
membru nu rămâne izolat de rețelele 
europene de gaz și electricitate;

Or. en
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Amendamentul 176
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare și eficiență și de 
exploatare a surselor regenerabile și 
neconvenționale de energie și în care 
niciun stat membru nu rămâne izolat de 
rețelele europene de gaz și electricitate;

10. subliniază că modernizarea 
infrastructurii existente și construirea de 
noi infrastructuri inteligente și flexibile de 
producție, transport, distribuție și stocare 
este esențială pentru o piață a energiei bine 
integrată și bine conectată, în care este 
garantată aprovizionarea la prețuri 
accesibile, în care este utilizat pe deplin 
potențialul de cogenerare, flexibilitate și 
eficiență și de exploatare a surselor 
regenerabile și neconvenționale de energie 
și în care niciun stat membru nu rămâne 
izolat de rețelele europene de gaz și 
electricitate;

Or. en

Amendamentul 177
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. observă, în plus, că integrarea 
surselor regenerabile de energie va 
necesita o cooperare consolidată între 
operatorii sistemului de transport și de 
distribuție, în vederea unei mai bune 
acomodări a creșterii ponderii producției 
distribuite; subliniază importanța 
implementării de noi abordări pentru 
depășirea blocajelor din rețelele de 
distribuție, fapt ce nu implică întotdeauna 
extinderea și consolidarea rețelei;
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Or. en

Amendamentul 178
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. salută observația Comisiei că 
viitoarele sisteme energetice ale Europei 
vor fi caracterizate prin flexibilitate; 
observă că piețele cu ridicata 
transfrontaliere funcționale sunt în orice 
moment surse de flexibilitate ușor 
accesibile; solicită continuarea eforturilor 
de introducere viitoare a tehnologiilor de 
stocare a energiei și de sporire a 
receptivității din partea cererii, elemente 
care reprezintă surse suplimentare de 
flexibilitate;

Or. en

Amendamentul 179
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punct 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că, atât timp cât statele 
membre izolate nu sunt conectate la 
sistemul european de gaze și energie 
electrică, Comisia ar trebui, atunci când 
statele membre în cauză solicită astfel, să 
ia parte la negocierile cu furnizorii străini 
de energie care dețin monopolul, pe tema 
prețurilor la energie, de pildă, atunci când 
este vorba de prețul la gaze;
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Or. lt

Amendamentul 180
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că o piață internă a 
energiei transparentă și pe deplin 
integrată va facilita integrarea mai 
rentabilă a unei ponderi semnificativ mai 
mari a energiei din surse regenerabile pe 
piața energetică a UE, determinând astfel 
scăderea costurilor și creșterea 
competitivității;

Or. en

Amendamentul 181
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. amintește că încă nu a fost realizat 
obiectivul convenit de Consiliul European 
în 2002 și 2007 ca statele membre să 
atingă un nivel de interconectare la 
electricitate și gaze echivalent cu cel puțin 
10 % din capacitatea lor de producție 
instalată;

Or. en

Amendamentul 182
Bernd Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că sprijinul public este o 
premisă esențială pentru extinderea 
infrastructurii de rețea, care presupune o 
implicare timpurie, coordonată și 
transparentă a părților interesate;

Or. de

Amendamentul 183
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază faptul că extinderea 
rețelelor energetice în zone strategice, 
precum Marea Baltică, este de importanță 
crucială pentru creșterea eficienței 
consumului de energie și asigurarea 
aprovizionării cu energie în țările UE 
care în prezent depind de țări care nu fac 
parte din UE;

Or. en

Amendamentul 184
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. consideră că eficiența energetică este 
una dintre cele mai sustenabile și 
rentabile modalități de reducere a 
facturilor la energie, consolidare a 
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securității aprovizionării, reducere a 
importurilor de combustibili fosili și 
evitare a emisiilor de carbon; consideră 
că orice măsură care promovează 
eficiența energetică trebuie să corespundă 
nevoilor consumatorilor, să fie rentabilă 
și să fie sprijinită prin stimulente 
adecvate;

Or. en

Amendamentul 185
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. evidențiază nevoia de a continua 
disocierea și dereglementarea piețelor 
energetice europene pentru a asigura 
concurența și aprovizionarea cu energie 
electrică la cel mai redus preț posibil;

Or. en

Amendamentul 186
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. subliniază că, potrivit constatărilor 
AIE, o acțiune mai ambițioasă pentru 
eficiența energetică poate reduce cu o 
treime importurile de gaze ale UE până în 
2035, ceea ce corespunde unui volum de 
100 de miliarde de metri cubi de gaz
subliniază, în acest sens, faptul că și cele 
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mai optimiste estimări ale AIE privind 
gazele de șist în UE preconizează un 
volum de numai 77 de miliarde de metri 
cubi de gaz de șist până în 2035; 
recomandă, prin urmare, concentrarea 
eforturilor pe consolidarea măsurilor 
legate de eficiența energetică, acestea 
fiind cea mai bună opțiune din 
perspectivă economică și din perspectiva 
securității aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 187
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică;

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
inovării, recunoscând că, deși sectorul 
privat are un rol major, transformările de 
infrastructură pot fi obținute numai dacă 
proiecte de infrastructură esențiale care 
nu pot fi viabile din punct de vedere 
comercial sunt sprijinite prin finanțare 
publică; 

Or. en

Amendamentul 188
Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
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inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică;

inovării, care, fără a submina 
funcționarea pieței interne, permit 
fondurilor de pensii și investitorilor 
instituționali să investească în transport, 
recunoscând că acestea pot fi obținute 
numai dacă sunt orientate către piață; 
totuși, recunoaște că, în anumite cazuri, 
infrastructuri esențiale nu pot fi viabile din 
punct de vedere comercial, necesitând 
astfel finanțare publică;

Or. en

Amendamentul 189
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică;

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile în 
special inovării, recunoscând că acestea 
pot fi obținute numai dacă sunt orientate 
către piață;

Or. fr

Amendamentul 190
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
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inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial,
necesitând astfel finanțare publică;

inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață;

Or. en

Amendamentul 191
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică;

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică; insistă 
asupra importanței infrastructurilor 
critice, luând în considerare problema 
repercusiunilor costurilor asupra 
consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 192
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
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inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică;

inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică;
subliniază că orice finanțare publică 
trebuie utilizată astfel încât să se obțină 
rezultatul optim posibil cu investiții 
minime;

Or. lv

Amendamentul 193
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică;

11. consideră că investițiile în 
infrastructura necesară trebuie încurajate 
prin cadre de reglementare stabile și 
favorabile inovării, care remunerează 
adecvat investițiile trecute și viitoare și 
alocă costurile beneficiarilor, recunoscând 
că acestea pot fi obținute numai dacă sunt 
orientate către piață; totuși, recunoaște că, 
în anumite cazuri, infrastructuri esențiale 
nu pot fi viabile din punct de vedere 
comercial, necesitând astfel finanțare 
publică;

Or. en

Amendamentul 194
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică;

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
inovării; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică;

Or. fr

Amendamentul 195
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică;

11. consideră că investițiile în 
infrastructură sunt imperios necesare la 
scară largă și trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
inovării și investițiilor, recunoscând că 
acestea pot fi obținute numai dacă sunt 
orientate către piață; totuși, recunoaște că, 
în anumite cazuri, infrastructuri esențiale 
nu pot fi viabile din punct de vedere 
comercial, necesitând astfel finanțare 
publică;

Or. en

Amendamentul 196
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile și favorabile 
inovării, recunoscând că acestea pot fi 
obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică;

11. consideră că investițiile în 
infrastructură trebuie încurajate prin cadre 
de reglementare stabile, favorabile inovării 
și predictibile, recunoscând că acestea pot 
fi obținute numai dacă sunt orientate către 
piață; totuși, recunoaște că, în anumite 
cazuri, infrastructuri esențiale nu pot fi 
viabile din punct de vedere comercial, 
necesitând astfel finanțare publică;

Or. en

Amendamentul 197
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. recunoaște, totuși, că, în anumite 
cazuri, unele infrastructuri nu pot fi 
viabile din punct de vedere exclusiv al 
pieței, necesitând astfel finanțare publică; 
propune analizarea oportunității unui 
fond european de investiții în rețelele de 
energie, care ar furniza această finanțare 
publică și care ar fi susținut printr-o 
contribuție europeană obligatorie, 
percepută din consumul de energie de pe 
teritoriul Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 198
Ivo Belet

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

11a. 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, poate determina scăderea 
prețurilor la energie în zona lor, poate 
crește sprijinul pentru energia din surse 
regenerabile și poate asigura investițiile 
necesare;

Or. nl

Amendamentul 199
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază, în acest sens, rolul 
mecanismului Conectarea Europei și 
regretă că bugetul acestuia pentru 
secțiunea „Energie” este mai mic decât în 
propunerea Comisiei Europene;

Or. fr

Amendamentul 200
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că absența accesului deschis 
și nediscriminatoriu la infrastructura de 
transport continuă să împiedice noii 
participanți să concureze pe piață cu 

12. subliniază că, în ciuda progreselor 
realizate în liberalizarea pieței, este în 
continuare important să se asigure un 
acces general deschis și nediscriminatoriu 
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întreprinderile existente în condiții 
echitabile;

la infrastructura de transport, pentru a nu 
împiedica noii participanți să concureze pe 
piață cu întreprinderile existente în condiții 
echitabile; 

Or. en

Amendamentul 201
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că absența accesului deschis 
și nediscriminatoriu la infrastructura de 
transport continuă să împiedice noii 
participanți să concureze pe piață cu 
întreprinderile existente în condiții 
echitabile;

12. subliniază că absența accesului deschis 
și nediscriminatoriu la infrastructura de 
transport continuă să împiedice noii 
participanți să concureze pe piață cu 
întreprinderile existente în condiții 
echitabile; subliniază, în acest sens, că 
normele din cel de-al treilea pachet 
energetic ar trebui aplicate integral și în 
egală măsură companiilor europene și 
străine; subliniază că orice exceptări de la 
aceste norme acordate de Comisie ar 
trebui să aibă un domeniu și o durată de 
aplicare limitate și ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri de către Parlament 
și Consiliu;

Or. en

Amendamentul 202
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că absența accesului deschis 
și nediscriminatoriu la infrastructura de 
transport continuă să împiedice noii 

12. subliniază că absența accesului deschis 
și nediscriminatoriu la infrastructura de
transport continuă să împiedice noii 
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participanți să concureze pe piață cu 
întreprinderile existente în condiții 
echitabile;

participanți să concureze pe piață cu 
întreprinderile existente în condiții 
echitabile; subliniază nevoia de a aborda 
denaturările structurale ale pieței, printre 
care se numără prețurile reglementate, 
concentrările de piață, subvențiile pentru 
combustibilii fosili și energia nucleară și 
lipsa de transparență a pieței;

Or. en

Amendamentul 203
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că absența accesului deschis 
și nediscriminatoriu la infrastructura de 
transport continuă să împiedice noii 
participanți să concureze pe piață cu 
întreprinderile existente în condiții 
echitabile;

12. subliniază că absența accesului 
deschis și nediscriminatoriu la 
infrastructura de transport continuă să 
împiedice noii participanți să concureze pe 
piață cu întreprinderile existente în condiții 
echitabile și conduce la un grad ridicat de 
concentrare în mai multe state membre;

Or. en

Amendamentul 204
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că absența accesului deschis 
și nediscriminatoriu la infrastructura de 
transport continuă să împiedice noii 
participanți să concureze pe piață cu 
întreprinderile existente în condiții 
echitabile;

12. subliniază că absența accesului deschis 
și nediscriminatoriu la infrastructura de 
transport continuă, în unele cazuri, să 
împiedice noii participanți și foarte micii 
producători și autoproducători 
excedentari să se conecteze la rețea și 
chiar să concureze pe piață cu 
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întreprinderile existente în condiții 
echitabile

Or. fr

Amendamentul 205
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că absența accesului deschis 
și nediscriminatoriu la infrastructura de 
transport continuă să împiedice noii 
participanți să concureze pe piață cu 
întreprinderile existente în condiții 
echitabile;

12. subliniază că absența accesului deschis 
și nediscriminatoriu la infrastructura de 
transport continuă să împiedice 
participanți deja prezenți și mai ales noii 
participanți să concureze pe piață cu 
întreprinderile existente în condiții 
echitabile;

Or. en

Amendamentul 206
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că absența accesului deschis 
și nediscriminatoriu la infrastructura de 
transport continuă să împiedice noii 
participanți să concureze pe piață cu 
întreprinderile existente în condiții 
echitabile;

12. subliniază că, în unele țări, absența 
accesului deschis și nediscriminatoriu la 
infrastructura de transport continuă să 
împiedice noii participanți să concureze pe 
piață cu întreprinderile existente în condiții 
echitabile;

Or. en

Amendamentul 207
Judith A. Merkies, Claude Turmes
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că lipsa de transparență și 
actualele practici anticoncurențiale de pe 
piețele energetice cu ridicata subminează 
încrederea consumatorilor; consideră că 
este imperios necesar să se înțeleagă 
procesul de stabilire a prețurilor de pe 
piețele cu ridicata, precum și impactul 
acestuia asupra facturilor 
consumatorilor; solicită, prin urmare, 
Comisiei ca, până la sfârșitul lui 2014, să 
elaboreze propuneri concrete de eliminare 
a acestor imperfecțiuni, de exemplu, prin 
stabilirea unei legături directe între 
nivelul prețurilor de pe piața la vedere și 
cel practicat la vânzarea cu amănuntul;

Or. en

Amendamentul 208
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reamintește că, pentru a nu permite 
furnizorilor tradiționali dominanți să 
împiedice deschiderea pieței, este 
important să se faciliteze dezvoltarea de 
noi modele de afaceri, de exemplu 
posibilitatea de a încheia simultan 
contracte cu mai mulți furnizori;

Or. en

Amendamentul 209
Paul Rübig
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază necesitatea creșterii 
capacității de stocare pentru a spori 
securitatea aprovizionării pe piața internă 
a energiei; consideră că acumularea prin 
pompare joacă un rol important în 
stocarea energiei electrice;

Or. en

Amendamentul 210
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită statele membre și Comisia 
Europeană să intensifice eforturile pentru 
creșterea competitivității pieței gazelor, de 
exemplu printr-o integrare mai bună a 
piețelor naționale a gazelor, realizabilă 
prin cuplare, creșterea pe termen scurt a 
comercializării gazului și a produselor din 
gaze, integrarea transfrontalieră a 
piețelor naționale în zone de 
comercializare, adică prin norme comune, 
acces transfrontalier la infrastructura de 
stocare și alte infrastructuri relevante, 
reducerea costurilor fixe în tarifele de 
rețea pentru a facilita flexibilitatea și prin 
aplicarea strictă a legislației UE în 
domeniul concurenței în cazul 
contractelor pe termen lung pentru 
aprovizionarea cu gaze;

Or. en
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Amendamentul 211
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că un cadru de reglementare 
stabil, pentru producători, autorități de 
reglementare, furnizori de energie, 
prestatori de servicii care țin de cerere și, 
cel mai important, consumatori și 
„prosumatori” finali, este esențial pentru 
buna funcționare a pieței interne și 
atragerea investițiilor pe termen lung în 
dezvoltarea infrastructurii; subliniază că 
dezvoltarea codurilor și a regulilor privind 
rețeaua ar trebui să ducă la armonizarea 
procedurilor și la interoperabilitate;

13. subliniază că un cadru de reglementare 
stabil, pentru producători, autorități de 
reglementare, furnizori de energie, 
prestatori de servicii care țin de cerere și, 
cel mai important, consumatori și 
„prosumatori” finali, este esențial pentru 
buna funcționare a pieței interne și 
atragerea investițiilor pe termen lung în 
dezvoltarea infrastructurii;

Or. en

Amendamentul 212
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că un cadru de reglementare 
stabil, pentru producători, autorități de 
reglementare, furnizori de energie, 
prestatori de servicii care țin de cerere și, 
cel mai important, consumatori și 
„prosumatori” finali, este esențial pentru 
buna funcționare a pieței interne și 
atragerea investițiilor pe termen lung în 
dezvoltarea infrastructurii; subliniază că 
dezvoltarea codurilor și a regulilor privind 
rețeaua ar trebui să ducă la armonizarea 
procedurilor și la interoperabilitate;

13. subliniază că un cadru de reglementare 
stabil, pentru producători, autorități de 
reglementare, furnizori de energie, 
prestatori de servicii care țin de cerere și, 
cel mai important, consumatori și 
„prosumatori” finali, este esențial pentru 
buna funcționare a pieței interne și 
atragerea investițiilor pe termen lung în 
dezvoltarea infrastructurii; subliniază că 
dezvoltarea codurilor de rețea care să 
includă norme corecte, nediscriminatorii 
și echilibrate ar trebui să ducă la 
armonizarea procedurilor și la 
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interoperabilitate;

Or. en

Amendamentul 213
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că un cadru de reglementare 
stabil, pentru producători, autorități de 
reglementare, furnizori de energie, 
prestatori de servicii care țin de cerere și, 
cel mai important, consumatori și 
„prosumatori” finali, este esențial pentru 
buna funcționare a pieței interne și 
atragerea investițiilor pe termen lung în 
dezvoltarea infrastructurii; subliniază că 
dezvoltarea codurilor și a regulilor privind 
rețeaua ar trebui să ducă la armonizarea 
procedurilor și la interoperabilitate;

13. subliniază că un cadru de reglementare 
stabil, pentru producători, autorități de 
reglementare, furnizori de energie, 
prestatori de servicii care țin de cerere și, 
cel mai important, consumatori și 
„prosumatori” finali, este esențial pentru 
buna funcționare a pieței interne și 
atragerea investițiilor pe termen lung în 
dezvoltarea infrastructurii; subliniază că 
dezvoltarea codurilor și a regulilor privind 
rețeaua ar trebui să ducă la armonizarea 
procedurilor și la interoperabilitate; 
subliniază că este esențială respectarea în 
întreaga UE a acordurilor privind 
disocierea rețelelor de transport, producție 
și furnizare, inclusiv a acordurilor privind 
independența autorităților de 
reglementare din sectorul energiei și 
cerințele legate de protecția 
consumatorilor; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a sprijini și a dezvolta în 
continuare rolul ACER și, în special,
atribuția sa de a controla deciziile de 
reglementare naționale și de a soluționa 
litigii;

Or. en

Amendamentul 214
Bernd Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că un cadru de reglementare 
stabil, pentru producători, autorități de 
reglementare, furnizori de energie, 
prestatori de servicii care țin de cerere și, 
cel mai important, consumatori și 
„prosumatori” finali, este esențial pentru 
buna funcționare a pieței interne și 
atragerea investițiilor pe termen lung în 
dezvoltarea infrastructurii; subliniază că 
dezvoltarea codurilor și a regulilor privind 
rețeaua ar trebui să ducă la armonizarea 
procedurilor și la interoperabilitate;

13. subliniază că un cadru de reglementare 
politic stabil, pentru producători, autorități 
de reglementare, furnizori de energie, 
prestatori de servicii care țin de cerere și, 
cel mai important, consumatori și 
„prosumatori” finali, este esențial pentru 
buna funcționare a pieței interne și 
atragerea investițiilor pe termen lung în 
dezvoltarea infrastructurii; subliniază că 
dezvoltarea codurilor și a regulilor privind 
rețeaua ar trebui să ducă la armonizarea 
procedurilor și la interoperabilitate; 
adaugă faptul că, pe lângă aplicare, 
trebuie asigurată și funcționalitatea și 
eficiența acestora;

Or. de

Amendamentul 215
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că un cadru de reglementare 
stabil, pentru producători, autorități de 
reglementare, furnizori de energie, 
prestatori de servicii care țin de cerere și, 
cel mai important, consumatori și 
„prosumatori” finali, este esențial pentru 
buna funcționare a pieței interne și 
atragerea investițiilor pe termen lung în 
dezvoltarea infrastructurii; subliniază că 
dezvoltarea codurilor și a regulilor privind 
rețeaua ar trebui să ducă la armonizarea 
procedurilor și la interoperabilitate;

13. subliniază că un cadru de reglementare 
stabil, pentru producători, autorități de 
reglementare, furnizori de energie, 
prestatori de servicii care țin de cerere și, 
cel mai important, consumatori și 
„prosumatori” finali, este esențial pentru 
buna funcționare a pieței interne și 
atragerea investițiilor pe termen lung în 
dezvoltarea infrastructurii; subliniază că 
dezvoltarea codurilor și a regulilor privind 
rețeaua ar trebui să ducă la armonizarea 
procedurilor și la interoperabilitate, care 
nu pot fi realizate decât printr-o adaptare 
constantă la evoluțiile pieței; 
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Or. en

Amendamentul 216
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază importanța piețelor din 
aceeași zi și a piețelor de echilibrare și 
evidențiază faptul că realizările obținute 
în integrarea piețelor pentru ziua 
următoare au fost încurajatoare, 
impunându-se astfel măsuri suplimentare 
pentru a facilita adoptarea la nivel 
național și integrarea europeană a 
piețelor din aceeași zi și a piețelor de 
echilibrare, dat fiind faptul că aceste 
tipuri de piață sunt esențiale pentru 
integrarea eficientă a unor mari cantități 
de surse diferite de energie regenerabile și 
în general pentru funcționarea rentabilă a 
sistemelor;

Or. en

Amendamentul 217
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. recunoaște că o creștere a producției 
de energie electrică din surse regenerabile 
care nu este însoțită de dezvoltările 
necesare ale infrastructurii poate avea ca 
rezultat fluxuri în buclă transfrontaliere 
necontrolate și, ca urmare, prețuri la 
energie necorespunzătoare; subliniază că 
trebuie menținută flexibilitatea 
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infrastructurii de producție și transport 
pentru a asigura aprovizionarea cu 
energie și prețuri accesibile;

Or. en

Amendamentul 218
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. îndeamnă statele membre cu un nivel 
ridicat al producției de energie din surse 
regenerabile să accelereze dezvoltarea 
rețelelor lor interne de energie, necesare 
pentru a face față creșterii producției de 
energie din surse regenerabile; constată 
că în aceste țări dezvoltarea 
infrastructurii ar putea dura câțiva ani; 
solicită, prin urmare, Comisiei, să 
elaboreze un mecanism care să le ofere 
statelor membre afectate de fenomenul de 
fluxuri în buclă o compensație echitabilă 
pentru pierderile suferite până la 
finalizarea investițiilor necesare;

Or. en


