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Amendamentul 219
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la 
nivel național pentru a influența piețele 
energiei, în special în privința eforturilor 
de a asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel 
evoluția pieței;

14. subliniază că singură piața energiei ar 
putea să nu fie capabilă să furnizeze o 
capacitate suficientă pentru a asigura 
securitatea aprovizionării și că, având în 
vedere noile evoluții, cum ar fi creșterea 
sarcinii de vârf sau ponderea masivă a 
energiei intermitente din surse 
regenerabile, s-ar putea impune anumite 
acțiuni complementare la nivel național 
pentru a asigura securitatea 
aprovizionării, statele membre 
implementând, dacă nu au făcut-o deja, 
mecanisme naționale privind capacitatea;

Or. en

Amendamentul 220
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la 
nivel național pentru a influența piețele 
energiei, în special în privința eforturilor 
de a asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel 
evoluția pieței;

14. subliniază că anumite state membre au 
implementat deja sau plănuiesc să 
implementeze mecanisme naționale de 
remunerare a capacității pentru a asigura 
furnizarea energiei electrice; deși aceste 
mecanisme sunt necesare având în vedere 
existența unor elemente care ar putea 
denatura funcționarea eficientă a piețelor 
exclusiv energetice, se impune o abordare 
mai coordonată la nivelul UE pentru a 
garanta că acestea sunt utile, eficiente, 
transparente și nediscriminatorii;
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Or. en

Amendamentul 221
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice,
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței;

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou acțiuni la nivel național 
pentru a influența piețele energiei, anumite 
state membre implementând mecanisme 
naționale de remunerare a capacității fără a 
explora în mod corespunzător toate 
posibilele soluții alternative, în special în 
ceea ce privește resursele de flexibilitate, 
cum ar fi gestionarea din partea cererii, 
stocarea și interconexiunile fizice, 
influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței și riscând, totodată, să genereze 
efecte de blocare;

Or. en

Amendamentul 222
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la 
nivel național pentru a influența piețele 
energiei, în special în privința eforturilor 
de a asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel 

14. subliniază că, în ciuda recunoașterii 
potențialului soluțiilor transfrontaliere, 
anumite state membre implementează
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității pentru a asigura securitatea 
aprovizionării cu energie; consideră că 
aceste mecanisme trebuie să fie neutre din 
punct de vedere tehnologic, bugetar și 
concurențial; 
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evoluția pieței;

Or. fr

Amendamentul 223
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei,
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel 
evoluția pieței;

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei; 
recunoaște că statele membre ar putea 
institui mecanisme naționale de 
remunerare a capacității, cu condiția ca 
acestea să vizeze promovarea energiei din 
surse regenerabile sau a energiei cu 
emisii reduse de carbon, fructificând, 
totodată, la maximum, potențialul 
soluțiilor transfrontaliere;

Or. nl

Amendamentul 224
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
ceea ce ar putea conduce la blocarea 
tehnologiilor individuale în interiorul 
frontierelor naționale sau, în special în 
privința eforturilor de a asigura furnizarea 
energiei electrice, anumite state membre 
implementând mecanisme naționale de 
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influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței;

remunerare a capacității, care sunt 
incompatibile cu piața comună și normele 
din domeniul concurenței, influențând și 
distorsionând astfel evoluția pieței cu 
ridicata; invită Comisia să ofere urgent o 
analiză riguroasă a adecvării sistemelor 
regionale și posibilul impact negativ al 
mecanismelor naționale de remunerare a 
capacității asupra creării pieței interne a 
energiei;

Or. en

Amendamentul 225
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței;

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere și fără 
o coordonare la nivelul UE, influențând și 
distorsionând astfel evoluția pieței; 
precizează că este tot mai necesar un 
cadru politic stabil, capabil să asigure 
aceste capacități din punct de vedere 
economic, precum și o structură adecvată 
a aprovizionării cu energie; solicită o 
proiectare a pieței energetice orientată 
către obiectivele energetice și climatice pe 
termen lung ale Uniunii, care să permită 
integrarea tehnologiilor în domeniul 
energiilor regenerabile și dezvoltarea pe 
deplin a pieței interne a energiei;

Or. de
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Amendamentul 226
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței;

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței; prin urmare, fără a exclude astfel 
de mecanisme, solicită statelor membre să 
colaboreze cu Comisia pentru adoptarea 
la nivelul UE a unor orientări referitoare 
la modalitatea de implementare, acolo 
unde este necesar, a mecanismelor de 
piață privind capacitățile, pentru a
minimiza astfel efectele lor de denaturare 
a pieței interne; 

Or. en

Amendamentul 227
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
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mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței;

mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței; consideră că, în lipsa unei 
implementări coordonate în întreaga UE, 
există riscul ca mecanismele naționale 
privind capacitățile să adâncească 
fragmentarea pieței europene a energiei, 
discriminând, de facto, importurile de 
energie electrică;

Or. en

Amendamentul 228
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței;

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței, în special în statele membre 
învecinate, și generând riscul de izolare a 
piețelor naționale;

Or. de

Amendamentul 229
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței;

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței; invită, prin urmare, statele membre 
să evite astfel de decizii;

Or. sl

Amendamentul 230
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice, 
anumite state membre implementând 
mecanisme naționale de remunerare a 
capacității fără a explora pe deplin 
potențialul soluțiilor transfrontaliere, 
influențând și distorsionând astfel evoluția 
pieței;

14. subliniază cu preocupare că se 
întreprind din nou anumite acțiuni la nivel 
național pentru a influența piețele energiei, 
în special în privința eforturilor de a 
asigura furnizarea energiei electrice și a 
gazelor, anumite state membre 
implementând mecanisme naționale de 
remunerare a capacității fără a explora pe 
deplin potențialul soluțiilor 
transfrontaliere, influențând și 
distorsionând astfel evoluția pieței;

Or. en

Amendamentul 231
Niki Tzavela
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. regretă că, până în prezent, nu au 
fost utilizate mecanismele de cooperare 
introduse de Directiva 2009/28/CE privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile; atrage atenția asupra 
constatărilor Comisiei, potrivit cărora o 
mai bună utilizare a posibilităților de 
cooperare existente ar putea aduce 
beneficii considerabile, precum 
stimularea comerțului; solicită statelor 
membre să folosească mai mult 
mecanismele de cooperare, dacă este 
cazul și, de asemenea, să intensifice 
comunicarea dintre ele; 

Or. en

Amendamentul 232
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. recunoaște că piețele exclusiv 
energetice vor continua să genereze 
semnale de prețuri bazate pe piață dacă 
sunt asigurate niveluri adecvate de 
transparență și monitorizare a pieței; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
analizeze noi concepte legate de piața 
energiei care, spre deosebire de actualele 
mecanisme naționale de capacitate, ar 
putea oferi fluxuri de venituri 
investitorilor în orice formă de producție 
de energie și în tehnologii conexe și ar 
putea asigura cea mai rentabilă și 
nediscriminatorie furnizare de servicii de 
flexibilitate și servicii auxiliare în sectorul 
energiei;
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Or. en

Amendamentul 233
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia și statele membre să 
condiționeze introducerea oricărui 
mecanism de remunerare a capacității de 
explorarea și utilizarea integrală a tuturor 
măsurilor de flexibilitate, cum ar fi 
gestionarea din partea cererii, PCCE, 
opțiunile de stocare și capacitatea de 
interconectare; totodată, ar trebui să 
existe o evaluare prealabilă a capacității; 
în cele din urmă, orice mecanism de 
remunerare a capacității trebuie să fie 
proiectat la nivel supranațional, să fie 
limitat în timp, să presupună proceduri de 
atribuire competitive și cerințe legate de
CO2;

Or. en

Amendamentul 234
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. sprijină politica Comisiei de căutare 
a unor soluții transfrontaliere; subliniază 
că stabilirea oricăror măsuri regionale 
sau naționale ar trebui precedată de o 
analiză adecvată pentru a confirma dacă 
există o problemă de capacitate și dacă nu 
există soluții alternative și pentru a 
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verifica dacă măsurile propuse iau în 
considerare efectele transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 235
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că statele membre ar trebui 
să se concentreze pe dezvoltarea piețelor 
de echilibrare ale energiei electrice 
înainte de a institui mecanisme privind 
capacitatea de piață sau concomitent cu 
aceasta; constată rolul jucat în prezent de 
astfel de piețe în unele state membre;

Or. en

Amendamentul 236
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. îndeamnă Comisia Europeană și 
ACER să lucreze proactiv la o dezvoltare 
rapidă a piețelor regionale ale energiei 
electrice și gazelor printr-o reglementare 
comună, cum ar fi orarele de funcționare; 

Or. en

Amendamentul 237
Corinne Lepage
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 238
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre;

15. recunoaște că dreptul statelor membre 
de a-și alege mixul energetic derivă din 
gradul mare de eterogenitate a surselor de 
energie de care dispun și din alegerile 
tehnologice și de investiții făcute anterior; 
consideră că exploatarea acestor 
potențiale diferite trebuie să se facă pe 
baza unei mai bune coordonări la nivelul 
UE și cu respectarea de criterii ambițioase 
privind mediul și clima;

Or. fr

Amendamentul 239
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre;

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să își maximizeze 
autonomia energetică și, prin urmare, 
trebuie să folosească pe deplin toate 
posibilitățile viabile din punct de vedere 
economic și de mediu pentru producția de 
energie;

Or. fi

Amendamentul 240
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre;

15. recunoaște dreptul statelor membre de 
a-și alege mixul energetic și necesitatea
unei mai bune coordonări la nivelul UE
pentru realizarea celor trei obiective ale 
politicii energetice a UE per ansamblu, și 
anume competitivitatea, sustenabilitatea și 
securitatea aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 241
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
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dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre;

dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic, există necesitatea unei 
mai bune coordonări și cooperări între 
statele membre în domeniul energetic;

Or. de

Amendamentul 242
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre;

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele durabile de energie aflate la 
dispoziția statelor membre; în acest 
context și având în vedere tranziția către o 
societate fără combustibili fosili, 
subliniază în special rolul important al 
industriei ecologice și al zonelor rurale 
pentru producția sustenabilă de energie la 
scară mică;

Or. sv

Amendamentul 243
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
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bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre;

bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre; subliniază că, fără a 
ignora obiectivele energetice și climatice, 
politica europeană nu ar trebui să încerce 
să „aleagă câștigători” sau să privilegieze 
anumite surse individuale în detrimentul 
altora;

Or. en

Amendamentul 244
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre;

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic, care poate include 
energia nucleară produsă cu respectarea 
standardelor de securitate optime, sau 
necesității unei mai bune coordonări la 
nivelul UE, UE în ansamblu trebuie să 
folosească pe deplin toate sursele de 
energie aflate la dispoziția statelor 
membre;

Or. lt

Amendamentul 245
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
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bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre;

bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre pentru a reduce 
dependența energetică a UE de sursele 
externe și pentru a stimula creșterea 
economică;

Or. en

Amendamentul 246
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre;

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre; subliniază importanța 
restructurării și coordonării politicii 
energetice a Europei la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 247
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic, necesității unei mai bune 
coordonări la nivelul UE sau obiectivelor 
pe termen lung în materie de energie și 
climă, UE în ansamblu trebuie să 
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statelor membre; folosească pe deplin toate sursele de 
energie aflate la dispoziția statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 248
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre;

15. subliniază că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu ar trebui să urmărească 
utilizarea pe deplin a tuturor surselor de 
energie aflate la dispoziția statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 249
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele de energie aflate la dispoziția 
statelor membre;

15. recunoaște că, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre de a-și alege 
mixul energetic sau necesității unei mai 
bune coordonări la nivelul UE, UE în 
ansamblu trebuie să folosească pe deplin 
toate sursele regenerabile de energie aflate 
la dispoziția statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 250
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să adopte o poziție 
oficială cu privire la continuarea 
dezvoltării energiei nucleare, care să se 
întemeieze pe comunicarea sa privind 
Perspectiva energetică 2050, având în 
vedere faptul că energia nucleară este în 
continuare foarte importantă, în special 
în statele membre care își mențin decizia 
de a o dezvolta, precum și faptul că, în 
comparație cu alte forme de producție de 
energie, oferă cea mai bună valoare în 
raport cu costurile și, prin urmare, ar 
scădea cheltuielile cu sistemele energetice 
și ar reduce totodată prețurile la energie 
electrică;

Or. lt

Amendamentul 251
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că solidaritatea 
între statele membre, stipulată în Tratatul 
UE, ar trebui să se aplice atât pentru 
activitățile cotidiene, cât și pentru 
gestionarea politicilor energetice interne 
și externe; solicită Comisiei să ofere o 
definiție clară a „solidarității energetice” 
pentru a se asigura că este respectată de 
către toate statele membre;

Or. en
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Amendamentul 252
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că, în ciuda diferențelor 
care există între statele membre în ceea ce 
privește potențialul de surse regenerabile 
de energie, toate regiunile pot contribui 
semnificativ la producția de energie din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 253
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază necesitatea de a aborda 
creșterea estimată a importurilor de gaze 
și electricitate din țări terțe în UE pe 
termen mediu și lung, pentru a asigura 
securitatea aprovizionării cu energie, 
împărțirea sarcinilor și o funcționare 
echitabilă a pieței interne; reiterează că, 
pentru unele state membre, această 
provocare este strâns legată de 
dependența de importurile de gaze și 
petrol dintr-o singură țară terță și că, 
pentru a-i face față, sunt necesare acțiuni 
orientate către diversificarea portofoliului 
furnizorilor, al rutelor și al surselor de 
energie; recunoaște că un obiectiv 
strategic în acest sens este realizarea 
coridorului sudic pentru transportul 
gazelor, inclusiv a gazoductului Nabucco 
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și a posibilei legături cu țări din Europa 
Centrală și de Est, precum și realizarea 
rutei de aprovizionare cu aproximativ 
10 % -20 % din cererea de gaz a UE până 
în 2020, pentru a permite fiecărei regiuni 
europene să aibă acces fizic la cel puțin 
două surse de gaz;

Or. en

Amendamentul 254
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe respectă acquis-ul 
comunitar din domeniul energiei poate 
consolida poziția de negociere a 
furnizorilor de energie din UE față de 
concurenții externi, ceea ce este deosebit 
de important pentru potențialul continuării 
coordonării achizițiilor externe de energie 
la nivelul UE; subliniază că principiul 
reciprocității trebuie folosit în vederea 
orientării relațiilor cu furnizorii de energie 
ai UE;

16. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe respectă acquis-ul 
comunitar din domeniul energiei poate 
consolida poziția de negociere a 
furnizorilor de energie din UE față de 
concurenții externi, ceea ce este deosebit 
de important pentru potențialul continuării 
coordonării achizițiilor externe de energie 
la nivelul UE; invită UE să analizeze 
posibilitatea înființării unei agenții și a 
unor mecanisme comune de achiziționare 
a gazului pentru a contracara poziția de 
monopol a furnizorilor externi dominanți;
subliniază că principiul reciprocității 
trebuie folosit în vederea orientării 
relațiilor cu furnizorii de energie ai UE;

Or. en

Amendamentul 255
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe respectă acquis-ul 
comunitar din domeniul energiei poate 
consolida poziția de negociere a 
furnizorilor de energie din UE față de 
concurenții externi, ceea ce este deosebit 
de important pentru potențialul continuării 
coordonării achizițiilor externe de energie 
la nivelul UE; subliniază că principiul 
reciprocității trebuie folosit în vederea 
orientării relațiilor cu furnizorii de energie 
ai UE;

16. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe respectă acquis-ul 
comunitar din domeniul energiei poate 
consolida poziția de negociere a 
furnizorilor de energie din UE față de 
concurenții externi, ceea ce este deosebit 
de important pentru potențialul continuării 
coordonării achizițiilor externe de energie 
la nivelul UE; subliniază că principiul 
reciprocității trebuie folosit în vederea 
orientării relațiilor cu furnizorii de energie 
ai UE; insistă asupra necesității ca, în 
relațiile cu furnizorii de energie din țările 
terțe, Comisia să ia în considerare efectele 
deciziilor sale asupra prețurilor pentru 
consumatori și să informeze cu privire la 
acestea;

Or. fr

Amendamentul 256
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe respectă acquis-ul 
comunitar din domeniul energiei poate 
consolida poziția de negociere a 
furnizorilor de energie din UE față de 
concurenții externi, ceea ce este deosebit 
de important pentru potențialul continuării 
coordonării achizițiilor externe de energie 
la nivelul UE; subliniază că principiul 
reciprocității trebuie folosit în vederea 
orientării relațiilor cu furnizorii de energie 
ai UE;

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

Amendamentul 257
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunerea de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe respectă acquis-ul 
comunitar din domeniul energiei poate 
consolida poziția de negociere a
furnizorilor de energie din UE față de 
concurenții externi, ceea ce este deosebit 
de important pentru potențialul continuării 
coordonării achizițiilor externe de energie 
la nivelul UE; subliniază că principiul 
reciprocității trebuie folosit în vederea 
orientării relațiilor cu furnizorii de energie 
ai UE;

16. consideră că o piață internă deschisă și 
transparentă, în care toate întreprinderile 
din UE și din țările terțe respectă acquis-ul 
comunitar din domeniul energiei poate 
consolida poziția de negociere a
furnizorilor de energie din UE față de 
concurenții externi, ceea ce este deosebit 
de important pentru potențialul continuării 
coordonării achizițiilor externe de energie 
la nivelul UE; subliniază că principiul 
reciprocității trebuie folosit în vederea 
orientării relațiilor cu furnizorii de energie 
ai UE și cei din țările terțe;

Or. lt

Amendamentul 258
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. are convingerea că ar trebui acordate 
mandate de negociere Comisiei pentru 
proiectele de infrastructură de importanță 
strategică ce afectează securitatea
aprovizionării în ansamblul UE și că 
aceste mandate ar trebui avute în vedere 
și în cazul altor acorduri 
interguvernamentale susceptibile de a 
avea un impact semnificativ asupra 
obiectivelor pe termen lung ale politicii 
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UE în domeniul energiei, în special în 
ceea ce privește independența energetică; 
salută, în acest sens, progresul înregistrat 
în negocierile conduse de Comisie în 
legătură cu tratatul dintre UE, 
Azerbaidjan și Turkmenistan privind 
construirea unui sistem transcaspic de 
gazoducte;

Or. en

Amendamentul 259
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. constată că măsurile financiare 
pentru gestionarea pe termen lung a 
deșeurilor radioactive, a combustibilului 
nuclear uzat și pentru dezafectarea 
instalațiilor variază foarte mult în Uniune 
și că unele întreprinderi nucleare nu 
dispun de suficiente resurse pentru a 
îndeplini aceste sarcini, fapt care a 
condus în unele state membre la solicitări 
masive de ajutor de stat și, prin urmare, 
invită Comisia să propună urgent cerințe 
comune obligatorii în ceea ce privește 
standardele adecvate pentru măsurile 
financiare privind obligațiile nucleare, 
astfel încât să asigure o concurență loială 
pe piața internă a energiei;

Or. en

Amendamentul 260
Zigmantas Balčytis

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

16a. subliniază că Decizia Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
instituirea unui mecanism de schimb de 
informații cu privire la acordurile 
interguvernamentale dintre statele 
membre și țările terțe în domeniul 
energiei nu poate garanta transparență și 
claritate cu privire la situația reală a 
energiei în UE, dat fiind caracterul 
opțional al sarcinii statelor membre de 
informare a Comisiei cu privire la 
acordurile energetice actuale și viitoare, 
fapt care împiedică finalizarea pieței 
unice;

Or. lt

Amendamentul 261
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. în contextul creării unui mecanism 
de schimb de informații legate de 
acordurile interguvernamentale dintre 
statele membre ale UE și țările terțe în 
domeniul politicii energetice, invită 
Comisia și statele membre să adopte o 
abordare ambițioasă, asigurând faptul că 
acordurile care contravin legislației 
privind piața internă nu sunt aplicate; 
consideră că Comisia ar trebui să fie în 
măsură să examineze proiectele de 
acorduri pentru a le evalua 
compatibilitatea cu acquis-ul comunitar, 
precum și să participe la negocieri, dacă 
este cazul;

Or. en
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Amendamentul 262
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. subliniază importanța pe care o are 
Tratatul privind Comunitatea Energiei în 
vecinătatea UE în stabilirea unei zone 
juridice comune, bazată pe principii care 
decurg din acquis și pe norme ale pieței 
interne, și subliniază importanța 
extinderii Comunității Energiei, în special 
la țările candidate și țările din cadrul 
Parteneriatului estic, la cele din Asia 
Centrală și din zona mediteraneană, 
precum și importanța instituirii de 
mecanisme de control juridice pentru a 
putea aborda implementarea insuficientă 
a acquis-ului; invită Uniunea Europeană 
să dea dovadă de solidaritate cu țările 
care au semnat Tratatul privind 
Comunitatea Energiei și care se 
confruntă cu presiuni externe ca urmare 
a aplicării principiilor acestuia;

Or. en

Amendamentul 263
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse 
regenerabile și a stimulentelor legate de 
eficiența energetică la nivelul tuturor 
statelor membre sau cel puțin 
îmbunătățirea compatibilității în această 

eliminat
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privință este esențială pentru buna 
funcționare a pieței interne a energiei atât 
la nivelul angro, cât și la nivelul cu 
amănuntul și pentru a crea condiții 
favorabile dezvoltării pe termen lung a 
sectorului energetic cu emisii reduse;

Or. en

Amendamentul 264
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse 
regenerabile și a stimulentelor legate de 
eficiența energetică la nivelul tuturor 
statelor membre sau cel puțin
îmbunătățirea compatibilității în această 
privință este esențială pentru buna 
funcționare a pieței interne a energiei atât 
la nivelul angro, cât și la nivelul cu 
amănuntul și pentru a crea condiții 
favorabile dezvoltării pe termen lung a 
sectorului energetic cu emisii reduse;

17. subliniază că subvențiile naționale și 
alte stimulente sunt importante pentru 
introducerea la scară largă a surselor 
regenerabile pe piețele naționale ale 
energiei; constată că, în prezent, în 
Uniunea Europeană există o mare 
varietate de sisteme de promovare a 
energiei din surse regenerabile, motivată 
de disparitățile dintre caracteristicile 
piețelor naționale, diferențele de potențial 
și diferențele legate de stadiul metodelor 
și maturității tehnologice; constată că
îmbunătățirea compatibilității în această 
privință ar putea fi un aspect important
pentru buna funcționare a pieței interne a 
energiei atât la nivelul angro, cât și la 
nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

Or. en

Amendamentul 265
Alejo Vidal-Quadras
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse 
regenerabile și a stimulentelor legate de 
eficiența energetică la nivelul tuturor 
statelor membre sau cel puțin 
îmbunătățirea compatibilității în această 
privință este esențială pentru buna 
funcționare a pieței interne a energiei atât 
la nivelul angro, cât și la nivelul cu 
amănuntul și pentru a crea condiții 
favorabile dezvoltării pe termen lung a 
sectorului energetic cu emisii reduse;

17. subliniază că stimulentele legate de 
eficiența energetică și energia din surse 
regenerabile ar trebui să fie mai puternic 
orientate către piață, pentru a evita sau a 
reduce orice denaturare a prețurilor, acest 
lucru fiind esențial pentru buna 
funcționare a unei piețe interne a energiei 
eficiente atât la nivelul angro, cât și la 
nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii reduse

Or. en

Amendamentul 266
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

17. subliniază oportunitatea unei analize 
privind o abordare coordonată a costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

Or. en
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Amendamentul 267
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

17. constată că o convergență graduală a
costurilor auxiliare cu energia din surse 
regenerabile și a stimulentelor legate de 
eficiența energetică la nivelul tuturor 
statelor membre după 2020 sau cel puțin 
îmbunătățirea compatibilității în această 
privință este esențială pentru buna 
funcționare a pieței interne a energiei atât 
la nivelul angro, cât și la nivelul cu 
amănuntul și pentru a crea condiții 
favorabile dezvoltării pe termen lung a 
sectorului energetic cu emisii reduse;

Or. en

Amendamentul 268
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului surselor regenerabile de 
energie;

Or. en
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Amendamentul 269
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

17. subliniază că o convergență progresivă 
a costurilor auxiliare cu energia din surse 
regenerabile și a stimulentelor legate de 
eficiența energetică la nivelul unor grupuri 
de state membre într-un cadru post-2020 
sau cel puțin îmbunătățirea compatibilității 
în această privință este esențială pentru 
buna funcționare a pieței interne a energiei 
atât la nivelul angro, cât și la nivelul cu 
amănuntul și pentru a crea condiții 
favorabile dezvoltării pe termen lung a 
sectorului surselor regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 270
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 

17. subliniază că o comparabilitate a
costurilor auxiliare cu energia din surse 
regenerabile și a stimulentelor legate de 
eficiența energetică la nivelul tuturor 
statelor membre este esențială pentru buna 
funcționare a pieței interne a energiei atât 
la nivelul angro, cât și la nivelul cu 
amănuntul și pentru a crea condiții 
favorabile dezvoltării pe termen lung a 
sectorului energetic cu emisii reduse;
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lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

Or. en

Amendamentul 271
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a unui sector energetic durabil;

Or. en

Amendamentul 272
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
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și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse; invită Comisia să prezinte o 
propunere de orientări privind 
coordonarea sistemelor naționale de 
sprijin, având ca obiectiv final pe termen 
mediu realizarea unui sistem unic la 
nivelul UE până în 2020;

Or. en

Amendamentul 273
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii reduse 
și că piața internă oferă șanse 
semnificative tocmai energiei din surse 
regenerabile; 

Or. de

Amendamentul 274
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energiei din surse 
regenerabile;

Or. fr

Amendamentul 275
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

17. subliniază că armonizarea 
metodologiilor de stabilire a prețurilor
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

Or. en

Amendamentul 276
Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

17. subliniază că armonizarea pe termen 
lung a costurilor auxiliare cu energia din 
surse regenerabile și a stimulentelor și 
obiectivelor legate de eficiența energetică 
la nivelul tuturor statelor membre sau cel 
puțin îmbunătățirea compatibilității în 
această privință este esențială pentru buna 
funcționare a pieței interne a energiei atât 
la nivelul angro, cât și la nivelul cu 
amănuntul și pentru a crea condiții 
favorabile dezvoltării pe termen lung a 
sectorului energetic cu emisii reduse;

Or. en

Amendamentul 277
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că armonizarea costurilor 
auxiliare cu energia din surse regenerabile 
și a stimulentelor legate de eficiența 
energetică la nivelul tuturor statelor 
membre sau cel puțin îmbunătățirea 
compatibilității în această privință este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
interne a energiei atât la nivelul angro, cât 
și la nivelul cu amănuntul și pentru a crea 
condiții favorabile dezvoltării pe termen 
lung a sectorului energetic cu emisii 
reduse;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 278
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să efectueze o nouă 
revizuire a actualelor planuri pentru 
proiectele energetice, în special pentru 
construcția de noi terminale de gaze 
naturale lichefiate, a căror finalizare va 
dura peste 10 ani, să evalueze beneficiile 
economice ale acestora, având în vedere 
terminalele de gaze naturale lichefiate 
aflate deja în construcție sau în stadiu de 
proiectare în statele membre individuale și 
care, în viitorul apropiat, vor contribui la 
securitatea aprovizionării cu energie în 
statele membre clasificate ca „insule 
energetice”, precum și să contribuie la 
finanțarea unor astfel de proiecte;

Or. lt

Amendamentul 279
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că, pe termen scurt, 
grupările regionale, alcătuite din state 
membre învecinate, ar trebui să fie 
încurajate să înlocuiască planurile 
naționale cu un sistem de sprijin regional 
armonizat sau unic pentru energia din 
surse regenerabile; 

Or. en
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Amendamentul 280
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. încurajează statele membre să își 
revizuiască periodic tarifele speciale 
pentru energia din surse regenerabile sau 
alte tarife de sprijin într-un mod 
transparent, care ar permite ajustarea 
acestora odată cu scăderea costurilor 
tehnologice și de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 281
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște ratarea oportunităților, 
create prin proiecte de cercetare comune 
ale UE susținute prin programe-cadru și 
inițiative precum Planul SET, de a dezvolta
noi tehnologii care facilitează ameliorări în 
domeniile eficienței, energiei din surse 
regenerabile, securității centralelor 
nucleare, utilizării combustibililor fosili cu 
emisii reduse și al rețelelor inteligente, 
toate fiind esențiale pentru piața energiei;

18. recunoaște utilizarea uneori 
insuficientă a proiectelor de cercetare 
comune ale UE susținute prin programe-
cadru și inițiative precum Planul SET, din 
perspectiva dezvoltării de noi tehnologii 
care facilitează ameliorări în domeniile 
eficienței, energiei din surse regenerabile, 
securității centralelor nucleare, utilizării 
combustibililor fosili cu emisii reduse și al 
rețelelor inteligente, toate fiind esențiale 
pentru piața energiei;

Or. fr

Amendamentul 282
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște ratarea oportunităților, 
create prin proiecte de cercetare comune 
ale UE susținute prin programe-cadru și 
inițiative precum Planul SET, de a dezvolta 
noi tehnologii care facilitează ameliorări în 
domeniile eficienței, energiei din surse 
regenerabile, securității centralelor 
nucleare, utilizării combustibililor fosili cu 
emisii reduse și al rețelelor inteligente, 
toate fiind esențiale pentru piața energiei;

18. recunoaște ratarea oportunităților, 
create prin proiecte de cercetare comune 
ale UE susținute prin programe-cadru și 
inițiative precum Planul SET, de a dezvolta 
noi tehnologii care facilitează ameliorări în 
domeniile eficienței, energiei din surse 
regenerabile, siguranței și securității 
centralelor nucleare, reducerii emisiilor 
provenind de la combustibilii fosili și al 
rețelelor inteligente și instrumentelor de 
gestionare din partea cererii, toate fiind 
esențiale pentru piața energiei;

Or. en

Amendamentul 283
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște ratarea oportunităților, 
create prin proiecte de cercetare comune 
ale UE susținute prin programe-cadru și 
inițiative precum Planul SET, de a dezvolta 
noi tehnologii care facilitează ameliorări în 
domeniile eficienței, energiei din surse 
regenerabile, securității centralelor 
nucleare, utilizării combustibililor fosili cu 
emisii reduse și al rețelelor inteligente, 
toate fiind esențiale pentru piața energiei;

18. recunoaște ratarea oportunităților, 
create prin proiecte de cercetare comune 
ale UE susținute prin programe-cadru și 
inițiative precum Planul SET, de a dezvolta 
noi tehnologii care facilitează ameliorări în 
domeniile eficienței, energiei din surse 
regenerabile, securității centralelor 
nucleare, captării și stocării carbonului și 
al rețelelor inteligente, toate fiind esențiale 
pentru piața energiei;

Or. en

Amendamentul 284
Gaston Franco
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște ratarea oportunităților, 
create prin proiecte de cercetare comune 
ale UE susținute prin programe-cadru și 
inițiative precum Planul SET, de a dezvolta 
noi tehnologii care facilitează ameliorări în 
domeniile eficienței, energiei din surse 
regenerabile, securității centralelor
nucleare, utilizării combustibililor fosili cu 
emisii reduse și al rețelelor inteligente, 
toate fiind esențiale pentru piața energiei;

18. recunoaște oportunitățile, create prin 
proiecte de cercetare comune ale UE 
susținute prin programe-cadru și inițiative 
precum Planul SET, de a dezvolta noi 
tehnologii care facilitează ameliorări în 
domeniile eficienței, energiei din surse 
regenerabile, energiei nucleare, utilizării 
combustibililor fosili cu emisii reduse și al 
rețelelor inteligente, toate fiind esențiale 
pentru piața energiei;

Or. en

Amendamentul 285
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște ratarea oportunităților,
create prin proiecte de cercetare comune 
ale UE susținute prin programe-cadru și 
inițiative precum Planul SET, de a dezvolta 
noi tehnologii care facilitează ameliorări în 
domeniile eficienței, energiei din surse 
regenerabile, securității centralelor 
nucleare, utilizării combustibililor fosili cu 
emisii reduse și al rețelelor inteligente, 
toate fiind esențiale pentru piața energiei;

18. recunoaște necesitatea de a exploata 
mai eficient oportunitățile create prin 
proiecte de cercetare comune ale UE 
susținute prin programe-cadru și inițiative 
precum Planul SET, de a dezvolta noi 
tehnologii care facilitează ameliorări în 
domeniile eficienței, energiei din surse 
regenerabile, securității centralelor 
nucleare, utilizării combustibililor fosili cu 
emisii reduse și al rețelelor inteligente, 
toate fiind esențiale pentru piața energiei;

Or. de

Amendamentul 286
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recunoaște ratarea oportunităților, 
create prin proiecte de cercetare comune 
ale UE susținute prin programe-cadru și 
inițiative precum Planul SET, de a dezvolta 
noi tehnologii care facilitează ameliorări în 
domeniile eficienței, energiei din surse 
regenerabile, securității centralelor 
nucleare, utilizării combustibililor fosili cu 
emisii reduse și al rețelelor inteligente, 
toate fiind esențiale pentru piața energiei;

18. recunoaște ratarea oportunităților, 
create prin proiecte de cercetare comune 
ale UE susținute prin programe-cadru și 
inițiative precum Planul SET, de a dezvolta 
noi tehnologii care facilitează ameliorări în 
domeniile eficienței, energiei din surse 
regenerabile, securității centralelor 
nucleare, utilizării combustibililor fosili cu 
emisii reduse, stocării energiei și al 
rețelelor inteligente, toate fiind esențiale 
pentru piața energiei; salută eforturile 
depuse pentru a transforma aceste aspecte 
în priorități ale programului Orizont 2020 
și invită statele membre să exploateze pe 
deplin avantajele acestui domeniu de 
programare;

Or. en

Amendamentul 287
Niki Tzavela, Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că este important să se 
înregistreze mai multe progrese în 
realizarea autostrăzilor de electricitate ale 
viitorului, și în special a autostrăzii Sud-
Est – Nord, care ar contribui inclusiv la 
gestionarea transferului de energie 
produsă de parcurile fotovoltaice, cum ar 
fi proiectul Helios, din sud-estul Europei 
către nord și vest;

Or. en
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Amendamentul 288
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că un nivel rezonabil al 
prețurilor pentru tehnologiile din 
domeniul energetic în Uniunea 
Europeană poate fi asigurat pe termen 
lung doar printr-o concurență loială; 
solicită Comisiei să prezinte o strategie 
pentru energiile regenerabile, care să ia 
în considerare toate domeniile politicii 
industriale, de la cercetare și dezvoltare 
până la finanțare;

Or. de

Amendamentul 289
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. în ceea ce privește piața internă a 
gazului, subliniază că contractele pentru 
gaz formulate pe baza indexării petrolului 
nu permit o stabilire a prețurilor eficientă 
și transparentă, definită de echilibrul 
dintre cerere și ofertă, fapt care generează 
prețuri mari pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 290
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sunt necesare acțiuni urgente Sunt necesare acțiuni urgente

Încurajarea autorităților naționale și 
europene

O piață internă a energiei bine integrată, 
deschisă, bine reglementată și competitivă

Or. en

Amendamentul 291
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită statelor membre să transpună 
integral toată legislația relevantă a UE în 
domeniul politicii energetice, în special al 
treilea pachet legislativ privind energia;

19. solicită statelor membre să transpună și 
să implementeze integral și urgent toată 
legislația relevantă a UE, în special al 
treilea pachet legislativ privind energia; 
îndeamnă Comisia să ia măsuri împotriva 
statelor membre în care implementarea a 
fost întârziată nejustificat;

Or. en

Amendamentul 292
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită statelor membre să transpună 
integral toată legislația relevantă a UE în 
domeniul politicii energetice, în special al 
treilea pachet legislativ privind energia

19. solicită statelor membre să transpună 
integral și cu respectarea termenelor 
prevăzute toată legislația relevantă a UE în 
domeniul politicii energetice, în special al 
treilea pachet legislativ privind energia, și 
să asigure o implementare 
corespunzătoare;
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Or. lt

Amendamentul 293
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. îndeamnă statele membre să confere 
autorităților naționale de reglementare 
competențele și resursele care să le 
permită să își îndeplinească atribuțiile, 
printre care se numără gestionarea 
eficientă a reclamațiilor consumatorilor; 
solicită Comisiei să elaboreze 
recomandări cu privire la modalitățile de 
îmbunătățire a rolului autorităților de 
reglementare;

Or. en

Amendamentul 294
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 19 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită Comisia să abordeze implementarea 
legislației existente ca o prioritate și 
salută faptul că aceasta a inițiat proceduri 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva unor state membre care nu au 
implementat al treilea pachet legislativ 
privind energia;

Or. da
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Amendamentul 295
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită Comisiei să monitorizeze atent 
punerea în aplicare efectivă a legislației UE 
în domeniul energiei, în special a 
dispozițiilor care creează drepturi esențiale 
ale consumatorilor, a dispozițiilor privind 
operatorii de sisteme, autoritățile naționale 
de reglementare și normele privind 
concurența, precum și a celor referitoare la 
reducerea fenomenului fluxurilor în buclă, 
acesta reprezentând o provocare majoră 
pentru piața internă a energiei, întrucât 
slăbește securitatea sistemului energetic; 
îndeamnă Comisia să folosească mijloacele 
cele mai adecvate de care dispune pentru a 
aborda continuarea nerespectării legislației 
relevante a UE;

20. solicită Comisiei să monitorizeze atent 
punerea în aplicare efectivă a legislației UE 
în domeniul energiei, în special a 
dispozițiilor care creează drepturi esențiale 
ale consumatorilor, a dispozițiilor privind 
operatorii de sisteme, autoritățile naționale 
de reglementare și normele privind 
concurența, inclusiv ajutoarele de stat, 
precum și a celor referitoare la reducerea 
fenomenului fluxurilor în buclă, acesta 
reprezentând o provocare majoră pentru 
piața internă a energiei, întrucât slăbește 
securitatea sistemului energetic; solicită, în 
acest sens, adoptarea în regiunea în cauză 
a unor metode de alocare a capacității de 
transport bazate pe flux, care să 
funcționeze ca principal remediu alături 
de consolidarea rețelei; îndeamnă Comisia 
să folosească mijloacele cele mai adecvate 
de care dispune pentru a aborda 
continuarea nerespectării legislației 
relevante a UE; 

Or. en

Amendamentul 296
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită Comisiei să monitorizeze atent 
punerea în aplicare efectivă a legislației UE 
în domeniul energiei, în special a 
dispozițiilor care creează drepturi esențiale 

20. solicită Comisiei să monitorizeze atent 
punerea în aplicare efectivă a legislației UE 
în domeniul energiei, în special a 
dispozițiilor care creează drepturi esențiale 
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ale consumatorilor, a dispozițiilor privind 
operatorii de sisteme, autoritățile naționale 
de reglementare și normele privind 
concurența, precum și a celor referitoare la 
reducerea fenomenului fluxurilor în buclă, 
acesta reprezentând o provocare majoră 
pentru piața internă a energiei, întrucât 
slăbește securitatea sistemului energetic; 
îndeamnă Comisia să folosească mijloacele 
cele mai adecvate de care dispune pentru a 
aborda continuarea nerespectării legislației 
relevante a UE;

ale consumatorilor, a dispozițiilor privind 
operatorii de sisteme, autoritățile naționale 
de reglementare și normele privind 
concurența, precum și a celor referitoare la 
reducerea fenomenului fluxurilor în buclă 
și a barierelor pe care le creează pe piață, 
acesta reprezentând o provocare majoră 
pentru securitatea sistemului energetic și 
pentru piața internă a energiei; îndeamnă 
Comisia să folosească mijloacele cele mai 
adecvate de care dispune pentru a aborda 
continuarea nerespectării legislației 
relevante a UE;

Or. en

Amendamentul 297
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită Comisiei să monitorizeze atent 
punerea în aplicare efectivă a legislației UE 
în domeniul energiei, în special a 
dispozițiilor care creează drepturi esențiale 
ale consumatorilor, a dispozițiilor privind 
operatorii de sisteme, autoritățile naționale 
de reglementare și normele privind 
concurența, precum și a celor referitoare la 
reducerea fenomenului fluxurilor în buclă, 
acesta reprezentând o provocare majoră
pentru piața internă a energiei, întrucât 
slăbește securitatea sistemului energetic; 
îndeamnă Comisia să folosească mijloacele 
cele mai adecvate de care dispune pentru a 
aborda continuarea nerespectării legislației 
relevante a UE;

20. solicită Comisiei să monitorizeze atent 
punerea în aplicare efectivă a legislației UE 
în domeniul energiei, în special a 
dispozițiilor care creează drepturi esențiale 
ale consumatorilor, a dispozițiilor privind 
operatorii de sisteme, autoritățile naționale 
de reglementare și normele privind 
concurența, precum și a celor referitoare la 
reducerea fenomenului fluxurilor în buclă, 
acesta reprezentând o provocare majoră,
dar abordabilă, pentru piața internă a 
energiei, întrucât slăbește securitatea 
sistemului energetic; adaugă faptul că 
acestea sunt cauzate de lipsa 
posibilităților de stocare și de capacitățile 
de rețea insuficiente; îndeamnă Comisia să 
folosească mijloacele cele mai adecvate de 
care dispune pentru a aborda continuarea 
nerespectării legislației relevante a UE;

Or. de
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Amendamentul 298
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită Comisiei să monitorizeze atent 
punerea în aplicare efectivă a legislației UE 
în domeniul energiei, în special a 
dispozițiilor care creează drepturi esențiale 
ale consumatorilor, a dispozițiilor privind 
operatorii de sisteme, autoritățile naționale 
de reglementare și normele privind 
concurența, precum și a celor referitoare la 
reducerea fenomenului fluxurilor în buclă, 
acesta reprezentând o provocare majoră 
pentru piața internă a energiei, întrucât 
slăbește securitatea sistemului energetic; 
îndeamnă Comisia să folosească mijloacele 
cele mai adecvate de care dispune pentru a 
aborda continuarea nerespectării legislației 
relevante a UE;

20. solicită Comisiei să monitorizeze atent 
punerea în aplicare efectivă a legislației UE 
în domeniul energiei, în special a 
dispozițiilor care creează drepturi esențiale 
ale consumatorilor, a dispozițiilor privind 
operatorii de sisteme, autoritățile naționale 
de reglementare și normele privind 
concurența, precum și a celor referitoare la 
reducerea fenomenului fluxurilor în buclă 
(în special printr-o mai mare armonizare 
a ritmului de introducere a energiei din 
surse regenerabile), acesta reprezentând o 
provocare majoră pentru piața internă a 
energiei, întrucât slăbește securitatea 
sistemului energetic; îndeamnă Comisia să 
folosească mijloacele cele mai adecvate de 
care dispune pentru a aborda continuarea 
nerespectării legislației relevante a UE;

Or. fr

Amendamentul 299
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită Comisiei să monitorizeze atent 
punerea în aplicare efectivă a legislației UE 
în domeniul energiei, în special a 
dispozițiilor care creează drepturi esențiale 
ale consumatorilor, a dispozițiilor privind 
operatorii de sisteme, autoritățile naționale 
de reglementare și normele privind 

20. solicită Comisiei să monitorizeze atent 
punerea în aplicare efectivă a legislației UE 
în domeniul energiei, în special a 
dispozițiilor care creează drepturi esențiale 
ale consumatorilor, a dispozițiilor privind 
operatorii de sisteme, autoritățile naționale 
de reglementare și normele privind 
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concurența, precum și a celor referitoare la 
reducerea fenomenului fluxurilor în buclă, 
acesta reprezentând o provocare majoră 
pentru piața internă a energiei, întrucât 
slăbește securitatea sistemului energetic; 
îndeamnă Comisia să folosească mijloacele 
cele mai adecvate de care dispune pentru a 
aborda continuarea nerespectării legislației 
relevante a UE;

concurența, precum și a celor referitoare la 
reducerea fenomenului fluxurilor în buclă
de pe piața internă a energiei electrice, 
acesta reprezentând o provocare majoră 
pentru piața internă a energiei, întrucât 
slăbește securitatea sistemului energetic; 
îndeamnă Comisia să folosească mijloacele 
cele mai adecvate de care dispune pentru a 
aborda continuarea nerespectării legislației 
relevante a UE;

Or. en

Amendamentul 300
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. constată că, până în prezent, toate 
penele au fost cauzate de defecțiuni 
operaționale, și nu de un deficit al 
capacităților adecvate; recunoaște că, din 
cauza recesiunii economice, a prețurilor 
mari la gazele naturale și a creșterii 
ponderii producției de energie electrică 
intermitentă din surse regenerabile, 
investitorii din Uniunea Europeană se 
confruntă cu un grad ridicat de 
incertitudine în dezvoltarea de capacități 
flexibile de producție a energiei electrice; 
invită Comisia să efectueze o evaluare 
cuprinzătoare a caracterului adecvat al 
producției pe baza unei metodologii 
armonizate și să ofere orientări cu privire 
la modalitățile de consolidare a 
flexibilității și de menținere a securității 
aprovizionării;

Or. en
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Amendamentul 301
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită Comisia și statele membre să 
evalueze împreună nivelul investițiilor 
necesare pentru decarbonizarea 
sectorului energetic și să elaboreze o 
strategie a UE care să își fixeze ca 
priorități eficiența energetică, integrarea 
rentabilă a energiei din surse regenerabile 
și integrarea piețelor;

Or. en

Amendamentul 302
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 20 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită autoritatea bugetară să pună la 
dispoziția Agenției pentru Cooperarea 
Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei (ACER) mijloacele 
necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile și 
pentru a atinge obiectivele prevăzute în 
Regulamentul privind integritatea, 
transparența și eficiența pieței angro a 
energiei; observă că acest lucru este 
necesar pentru finalizarea unei piețe 
interne integrate și transparente a 
energiei electrice și a gazului până 
în 2014;

Or. en
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Amendamentul 303
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri 
de energie electrică și gaz, a gazului 
natural lichefiat și a infrastructurii de 
stocare, care sunt esențiale pentru o piață a 
energiei bine integrată și funcțională;

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, cum ar fi 
infrastructurile de stocare și de gaz 
natural lichefiat sau proiectele de stocare 
a energiei prin intermediul unei rezerve 
de gaze, care sunt esențiale pentru o piață a 
energiei bine integrată și funcțională;

Or. fr

Amendamentul 304
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, care 
sunt esențiale pentru o piață a energiei bine 

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a GNL și a 
infrastructurii de stocare, care sunt 
esențiale pentru o piață a energiei bine 
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integrată și funcțională; integrată și funcțională; invită UE să ia în 
considerare posibilitatea finanțării 
comune directe pentru proiectele 
strategice de infrastructură externă, cum 
ar fi Nabucco;

Or. en

Amendamentul 305
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, care 
sunt esențiale pentru o piață a energiei bine 
integrată și funcțională;

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; 
subliniază că, în acest sens, trebuie 
promovată o abordare integrată care să 
implice operatorii de rețele de distribuție;
în acest sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, care 
sunt esențiale pentru o piață a energiei bine 
integrată și funcțională;

Or. de

Amendamentul 306
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, care 
sunt esențiale pentru o piață a energiei bine 
integrată și funcțională;

21. îndeamnă Comisia și statele membre să
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare și a 
rețelelor inteligente de transport și 
distribuție, care sunt esențiale pentru o 
piață a energiei bine integrată și 
funcțională;

Or. en

Amendamentul 307
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, care 
sunt esențiale pentru o piață a energiei bine 
integrată și funcțională;

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, 
inclusiv a mecanismelor pentru fluxurile 
inversate, care sunt esențiale pentru o piață 
a energiei bine integrată și funcțională;
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Or. en

Amendamentul 308
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunerea de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, care 
sunt esențiale pentru o piață a energiei bine 
integrată și funcțională;

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, care 
sunt esențiale pentru o piață a energiei bine 
integrată și funcțională care, din 2015, nu 
va mai conține „insule de energie”;

Or. lt

Amendamentul 309
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel cel mai 
înalt grad de utilizare a activelor, 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
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interes european comun, în special în
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, care 
sunt esențiale pentru o piață a energiei bine 
integrată și funcțională;

implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, care 
sunt esențiale pentru o piață a energiei bine 
integrată și funcțională;

Or. en

Amendamentul 310
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, care 
sunt esențiale pentru o piață a energiei bine 
integrată și funcțională;

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția, 
autorizarea accelerată și implementarea 
rapidă a proiectelor de interes european 
comun, în special în privința 
interconectorilor transfrontalieri de energie 
electrică și gaz, a gazului natural lichefiat 
și a infrastructurii de stocare, care sunt 
esențiale pentru o piață a energiei bine 
integrată și funcțională;

Or. en

Amendamentul 311
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, care 
sunt esențiale pentru o piață a energiei bine 
integrată și funcțională;

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz și a infrastructurii 
de stocare a energiei, care sunt esențiale 
pentru o piață a energiei bine integrată și 
funcțională;

Or. en

Amendamentul 312
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri de 
energie electrică și gaz, a gazului natural 
lichefiat și a infrastructurii de stocare, care 
sunt esențiale pentru o piață a energiei bine 
integrată și funcțională;

21. îndeamnă Comisia și statele membre să 
coordoneze mai bine proiectele de 
infrastructură, asigurând astfel 
conectivitatea și rentabilitatea deplină a 
sistemului la nivelul întregii UE; în acest 
sens, încurajează Comisia și statele 
membre să asigure evaluarea, selecția și 
implementarea rapidă a proiectelor de 
interes european comun, în special în 
privința interconectorilor transfrontalieri 
legați de energie electrică și gaz, a gazului 
natural lichefiat și a infrastructurii de 
stocare, care sunt esențiale pentru o piață a 
energiei bine integrată și funcțională;

Or. en
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Amendamentul 313
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că finanțarea limitată în 
cadrul mecanismului Conectarea Europei 
și orientările pentru infrastructura 
transeuropeană energetică ar trebui 
aplicate judicios, pe baza unei înțelegeri a 
pieței interne europene ca entitate unică; 
consideră, așadar, că prioritatea Comisiei 
ar trebui să fie opțiunile de finanțare 
pentru acele domenii ale pieței interne 
care nu dispun nici măcar de 
infrastructura fizică de bază, în special de 
interconectori;

Or. en

Amendamentul 314
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că fluidizarea 
procedurilor de autorizare din statele 
membre va contribui la dezvoltarea 
rețelelor de infrastructură și la deblocarea 
investițiilor; subliniază că autoritățile 
locale și regionale ar trebui să joace un 
rol important în acest sens prin 
simplificarea procedurilor de planificare 
și integrarea infrastructurii energetice în 
schemele lor de planificare locale și 
regionale;

Or. en
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Amendamentul 315
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. îndeamnă Comisia Europeană și 
statele membre să instituie un sistem 
eficient de gestionare a congestiei pentru 
a încuraja utilizarea eficientă a actualelor 
capacități de transport al gazelor și al 
energiei electrice, pentru a reduce costul 
extinderii capacităților de rețea și a 
facilita conectarea sporită a surselor de 
producție regenerabile la rețeaua de 
energie electrică;

Or. en

Amendamentul 316
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. îndeamnă statele membre să 
fructifice, utilizând orientările pentru 
infrastructuri energetice transeuropene, 
oportunitățile oferite de mecanismul 
Conectarea Europei pentru a crește 
siguranța energetică a Uniunii Europene 
și pentru a diversifica sursele și rețelele de 
aprovizionare cu energie a Uniunii 
Europene;

Or. ro

Amendamentul 317
Romana Jordan
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Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia și statele membre să 
ofere resurse financiare suficiente pentru 
dezvoltarea unui mediu legislativ adecvat 
și pentru cofinanțarea anumitor proiecte 
de infrastructură care nu sunt atractive 
din punct de vedere comercial;

Or. sl

Amendamentul 318
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. invită Comisia să creeze piețe pentru 
ziua următoare, piețe din aceeași zi și 
piețe de echilibrare integrate la nivel 
transfrontalier și regional, cu scopul de a 
îmbunătăți flexibilitatea sistemului și 
integrarea la scară largă a energiei 
electrice din surse regenerabile, precum și 
participarea resurselor de răspuns din 
partea cererii, pe lângă producție;

Or. en

Amendamentul 319
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 

eliminat
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amănuntul a energiei la nivel național 
prin politici de subvenționare, întrucât 
aceste măsuri sunt o amenințare gravă la 
adresa viitoarelor investiții în 
infrastructură;

Or. fr

Amendamentul 320
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să se abțină de la
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul a energiei la nivel național 
prin politici de subvenționare, întrucât 
aceste măsuri sunt o amenințare gravă la 
adresa viitoarelor investiții în 
infrastructură;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 321
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul a energiei la nivel național prin 
politici de subvenționare, întrucât aceste 
măsuri sunt o amenințare gravă la adresa 
viitoarelor investiții în infrastructură;

22. invită statele membre să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul la nivel național, care poate 
împiedica dezvoltarea pieței și denatura 
concurența, poate conduce la semnale 
înșelătoare de investiții și poate amenința 
viitoarea dezvoltare a infrastructurii, dacă 
prețurile reglementate sunt fixate sub 
nivelul prețului de pe piață sau sub 
nivelul costurilor implicate; subliniază că, 
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dacă există situații specifice care justifică 
menținerea unor forme de prețuri 
reglementate, acestea ar trebui să fie 
definite clar, transparente, 
nediscriminatorii, verificabile și trebuie să 
garanteze egalitatea accesului pentru 
consumatori, ca parte a tranziției către o 
piață pe deplin competitivă;

Or. en

Amendamentul 322
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul a energiei la nivel național prin 
politici de subvenționare, întrucât aceste 
măsuri sunt o amenințare gravă la adresa 
viitoarelor investiții în infrastructură;

22. invită statele membre să se abțină, cât 
mai curând posibil, de la reglementarea 
prețurilor de vânzare cu amănuntul a 
energiei la nivel național, deși pentru 
moment este important ca statele membre 
să aibă în continuare posibilitatea de a 
reglementa prețurile pentru gospodării și 
întreprinderile mici și mijlocii, având în 
vedere că statele membre ar trebui să fie 
în măsură să evalueze constant care sunt 
ratele de randament corecte și rezonabile, 
pentru a nu exploata consumatorii;

Or. en

Amendamentul 323
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 

22. constată că piața internă a energiei nu 
funcționează încă eficient și există 



AM\935846RO.doc 59/129 PE510.735v01-00

RO

amănuntul a energiei la nivel național prin
politici de subvenționare, întrucât aceste 
măsuri sunt o amenințare gravă la adresa 
viitoarelor investiții în infrastructură;

diferențe majore între prețurile medii de 
vânzare cu ridicata din statele membre; 
încurajează statele membre să ia în 
considerare eliminarea treptată a
reglementării prețurilor de vânzare cu 
amănuntul la nivel național prin subvenții 
publice sau încrucișate imediat ce piața 
internă a energiei va fi pe deplin 
funcțională și va exista o mai mare 
convergență între prețurile naționale;

Or. en

Amendamentul 324
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul a energiei la nivel național prin 
politici de subvenționare, întrucât aceste 
măsuri sunt o amenințare gravă la adresa 
viitoarelor investiții în infrastructură;

22. invită statele membre să se abțină de la
utilizarea de plafoane financiare sau de 
prețuri reglementate și de la orice altfel de 
măsuri de reglementare a prețurilor 
energiei la nivel național, întrucât aceste 
măsuri sunt o amenințare gravă la adresa 
viitoarelor investiții în infrastructură și 
capacități;

Or. en

Amendamentul 325
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul a energiei la nivel național prin 

22. invită statele membre să se abțină 
treptat de la reglementarea prețurilor de 
vânzare cu amănuntul a energiei la nivel 
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politici de subvenționare, întrucât aceste 
măsuri sunt o amenințare gravă la adresa 
viitoarelor investiții în infrastructură;

național prin politici de subvenționare, 
întrucât aceste măsuri riscă să denatureze 
viitoarele investiții în infrastructură; aceste 
măsuri iau totuși în considerare interesele 
legitime ale consumatorilor vulnerabili 
care nu sunt întotdeauna în măsură să 
profite de avantajele unei concurențe 
reale pe piața energiei;

Or. en

Amendamentul 326
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul a energiei la nivel național prin 
politici de subvenționare, întrucât aceste 
măsuri sunt o amenințare gravă la adresa 
viitoarelor investiții în infrastructură;

22. invită statele membre să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul a energiei la nivel național, 
întrucât o astfel de măsură poate denatura 
concurența, poate genera semnale 
înșelătoare de investiții și deficite legate 
de tarifele la energie și sunt o amenințare 
gravă la adresa viitoarelor investiții în 
infrastructură și a utilizării eficiente a 
energiei;

Or. en

Amendamentul 327
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să se abțină de la
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul a energiei la nivel național prin 
politici de subvenționare, întrucât aceste 

22. invită statele membre să reevalueze 
necesitatea de a continua reglementarea 
prețurilor de vânzare cu amănuntul a 
energiei la nivel național, întrucât aceste 
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măsuri sunt o amenințare gravă la adresa 
viitoarelor investiții în infrastructură;

măsuri ar putea constitui o amenințare 
gravă la adresa viitoarelor investiții în 
infrastructură;

Or. en

Amendamentul 328
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul a energiei la nivel național prin 
politici de subvenționare, întrucât aceste 
măsuri sunt o amenințare gravă la adresa 
viitoarelor investiții în infrastructură;

22. invită statele membre să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul a energiei la nivel național prin 
politici de subvenționare, întrucât aceste 
măsuri denaturează semnalele de preț, 
sunt o amenințare gravă la adresa 
viitoarelor investiții în infrastructură și au 
un impact negativ asupra concurenței 
libere;

Or. de

Amendamentul 329
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul a energiei la nivel național prin 
politici de subvenționare, întrucât aceste 
măsuri sunt o amenințare gravă la adresa 
viitoarelor investiții în infrastructură;

22. invită statele membre să se abțină de la 
reglementarea prețurilor de vânzare cu 
amănuntul a energiei la nivel național prin
intervenția statului, întrucât aceste măsuri
sunt o amenințare gravă la adresa 
viitoarelor investiții în sectorul energiei;

Or. en



PE510.735v01-00 62/129 AM\935846RO.doc

RO

Amendamentul 330
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută hotărârea Comisiei de a asigura 
respectarea regulilor anti-trust și a celor 
privind ajutoarele de stat, garantând 
stabilirea unor condiții echitabile de 
concurență și de acces pentru toți 
participanții la piață;

23. salută hotărârea Comisiei de a asigura 
respectarea regulilor antitrust și a celor 
privind ajutoarele de stat, garantând 
stabilirea unor condiții echitabile de 
concurență și de acces pentru toți 
participanții la piață; salută orientările 
anunțate ale Comisiei privind cele mai 
bune practici și experiența acumulată în 
sistemele de sprijin pentru energia din 
surse regenerabile, fără a forța statele 
membre să implementeze schimbări 
bruște în mecanismele de sprijin care să 
destabilizeze piața și să majoreze 
costurile; observă că mecanismele de 
sprijin ar trebui adaptate la creșterea 
nivelurilor de penetrare și la reducerea 
costurilor de producție;

Or. en

Amendamentul 331
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută hotărârea Comisiei de a asigura 
respectarea regulilor anti-trust și a celor 
privind ajutoarele de stat, garantând 
stabilirea unor condiții echitabile de 
concurență și de acces pentru toți 
participanții la piață;

23. salută hotărârea Comisiei de a asigura 
respectarea regulilor antitrust și a celor 
privind ajutoarele de stat, garantând 
stabilirea unor condiții echitabile de 
concurență și de acces pentru toți 
participanții la piață; în acest sens, salută 
ancheta Comisiei privind posibile măsuri 
anticoncurențiale adoptate de Gazprom pe 
piața internă a gazelor din Europa 
Centrală și din alte părți;
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Or. en

Amendamentul 332
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută hotărârea Comisiei de a asigura 
respectarea regulilor anti-trust și a celor 
privind ajutoarele de stat, garantând 
stabilirea unor condiții echitabile de 
concurență și de acces pentru toți 
participanții la piață;

23. salută hotărârea Comisiei de a asigura 
respectarea regulilor antitrust și a celor 
privind ajutoarele de stat, garantând 
stabilirea unor condiții echitabile de 
concurență și de acces pentru toți 
participanții la piață, cu scopul de a 
asigura protecția consumatorilor; invită 
Comisia să elaboreze orientări cu privire 
la modalitățile de evaluare a abuzurilor de 
poziție dominantă pe piețele cu 
amănuntul de gaze și energie electrică;

Or. en

Amendamentul 333
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută hotărârea Comisiei de a asigura 
respectarea regulilor anti-trust și a celor 
privind ajutoarele de stat, garantând 
stabilirea unor condiții echitabile de 
concurență și de acces pentru toți 
participanții la piață;

23. salută hotărârea Comisiei de a asigura 
respectarea regulilor antitrust și a celor 
privind ajutoarele de stat de către toate 
întreprinderile din sectorul energetic și 
filialele acestora care funcționează pe 
teritoriul Uniunii Europene, garantând 
astfel stabilirea unor condiții echitabile de 
concurență și de acces pentru toți 
participanții la piață;

Or. en
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Amendamentul 334
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută hotărârea Comisiei de a asigura 
respectarea regulilor anti-trust și a celor 
privind ajutoarele de stat, garantând 
stabilirea unor condiții echitabile de 
concurență și de acces pentru toți 
participanții la piață;

23. salută hotărârea Comisiei de a asigura 
respectarea regulilor antitrust și a celor 
privind ajutoarele de stat și de a veghea la 
respectarea acestor reguli de către 
participanții din țări terțe la piața 
energetică, garantând astfel stabilirea unor 
condiții echitabile de concurență și de 
acces pentru toți participanții la piață;

Or. lt

Amendamentul 335
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază, în acest sens, necesitatea 
de a asigura un mediu concurențial 
echitabil pentru investițiile în producția de 
energie, în special prin adoptarea unei 
abordări generale de tip „cradle-to-
cradle”, care să includă un regim 
cuprinzător al răspunderii, asigurare, 
costurile pentru eliminarea deșeurilor și 
alte costuri de mediu, precum și prin 
transformarea siturilor de producție în 
domenii verzi pentru investiții;

Or. en
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Amendamentul 336
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să revizuiască 
normele privind ajutoarele de stat în 
funcție de măsurile naționale legate de 
eficiența energetică, precum și proiectele 
energetice cofinanțate în cadrul politicii 
de coeziune, pentru a asigura 
eligibilitatea mai multor măsuri pentru 
finanțare publică, fapt care ar duce la 
finalizarea unui număr mai mare de 
proiecte;

Or. en

Amendamentul 337
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. salută deschiderea de către Comisia 
Europeană a procedurilor oficiale de 
investigare pentru a vedea dacă Gazprom 
împiedică concurența pe piețele din 
Europa Centrală și de Est, încălcând 
normele antitrust ale UE;

Or. en

Amendamentul 338
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. amintește că articolul 194 din 
Tratatul de la Lisabona specifică faptul că 
UE are dreptul de a lua măsuri la nivel 
european pentru a asigura securitatea 
aprovizionării cu energie;

Or. en

Amendamentul 339
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. recomandă utilizarea de către 
Comisie a competenței sale în materie de 
control al ajutoarelor de stat pentru a 
încuraja dezvoltarea infrastructurilor 
transfrontaliere; consideră că Comisia ar 
putea condiționa aprobarea mecanismelor 
naționale de sprijin (în materie de 
capacități sau energie din surse 
regenerabile) de angajamentul statelor 
membre de a finanța și a construi 
infrastructuri transfrontaliere precise; 
consideră că astfel de interconectori ar fi 
esențiali pentru creșterea capacității de a 
recurge la rezervele unei țări vecine în caz 
de urgență sau de dezechilibru energetic 
și pentru reducerea, în timp, a 
subvențiilor;

Or. en

Amendamentul 340
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. sprijină ferm eforturile Comisiei de a 
introduce coduri și a reguli armonizate 
privind rețeaua conform planului și de a 
asigura stabilitatea cadrului de 
reglementare a pieței interne a energiei;

24. sprijină ferm eforturile Comisiei de a 
introduce coduri și reguli armonizate 
privind rețeaua conform planului și de a 
asigura stabilitatea cadrului de 
reglementare a pieței interne a energiei; 
invită Comisia să asigure o punere în 
aplicare rapidă și concretă; precizează 
totodată că, în acest context, este necesară 
o corelare mai strânsă între 
reglementările UE și cele elaborate 
concomitent la nivel național;

Or. de

Amendamentul 341
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. sprijină ferm eforturile Comisiei de a 
introduce coduri și a reguli armonizate 
privind rețeaua conform planului și de a 
asigura stabilitatea cadrului de 
reglementare a pieței interne a energiei;

24. sprijină ferm eforturile Comisiei de a 
introduce coduri și reguli armonizate 
privind rețeaua conform planului și de a 
asigura stabilitatea și deschiderea tot mai 
mare către inovare a cadrului de 
reglementare a pieței interne a energiei;

Or. en

Amendamentul 342
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. sprijină ferm eforturile Comisiei de a 
introduce coduri și a reguli armonizate 

24. sprijină ferm eforturile Comisiei, 
bazate pe activitatea coordonată a 
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privind rețeaua conform planului și de a 
asigura stabilitatea cadrului de 
reglementare a pieței interne a energiei;

ENTSO, de a introduce coduri și reguli 
armonizate privind rețeaua conform 
planului și de a asigura stabilitatea cadrului 
de reglementare a pieței interne a energiei;

Or. en

Amendamentul 343
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. sprijină ferm eforturile Comisiei de a 
introduce coduri și a reguli armonizate 
privind rețeaua conform planului și de a 
asigura stabilitatea cadrului de 
reglementare a pieței interne a energiei;

24. sprijină ferm eforturile Comisiei și ale 
ENTSO-E de a introduce coduri și reguli 
armonizate privind rețeaua conform 
planului și de a asigura stabilitatea cadrului 
de reglementare a pieței interne a energiei;

Or. fr

Amendamentul 344
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină ferm măsurile de 
reglementare luate de autoritățile 
naționale și ale UE pentru a încuraja, a 
îmbunătăți și a simplifica comerțul 
transfrontalier cu energie și a reduce 
decalajul dintre sistemele energetice ale 
diferitelor statelor membre;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 345
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină ferm măsurile de reglementare 
luate de autoritățile naționale și ale UE
pentru a încuraja, a îmbunătăți și a 
simplifica comerțul transfrontalier cu 
energie și a reduce decalajul dintre 
sistemele energetice ale diferitelor statelor 
membre;

25. sprijină ferm măsurile de reglementare 
luate de autoritățile naționale și ale ACER
pentru a îmbunătăți transparența 
comerțului transfrontalier cu energie prin 
monitorizarea tranzacțiilor cu ridicata și 
identificarea practicilor de comercializare 
bazate pe informații privilegiate și a 
tentativelor de manipulare a pieței; 
subliniază necesitatea ca ACER și 
autoritățile naționale să aibă un număr 
suficient de angajați care să dispună de 
calificările, experiența și expertiza 
necesare pentru efectuarea acestor 
activități;

Or. en

Amendamentul 346
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină ferm măsurile de reglementare 
luate de autoritățile naționale și ale UE 
pentru a încuraja, a îmbunătăți și a 
simplifica comerțul transfrontalier cu 
energie și a reduce decalajul dintre 
sistemele energetice ale diferitelor statelor 
membre;

25. sprijină ferm măsurile de reglementare 
luate de autoritățile naționale și ale UE 
pentru a încuraja, a îmbunătăți și a 
simplifica comerțul transfrontalier cu 
energie și a reduce decalajul dintre 
sistemele energetice ale diferitelor statelor 
membre prin promovarea utilizării 
transparente a interconectorilor și 
asigurarea unei armonizări și mai solide a 
OST și autorităților de reglementare 
europene;

Or. en
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Amendamentul 347
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină ferm măsurile de reglementare 
luate de autoritățile naționale și ale UE 
pentru a încuraja, a îmbunătăți și a 
simplifica comerțul transfrontalier cu 
energie și a reduce decalajul dintre 
sistemele energetice ale diferitelor statelor 
membre;

25. sprijină ferm măsurile de reglementare 
luate de autoritățile naționale și ale UE 
pentru a încuraja, a îmbunătăți și a 
simplifica comerțul transfrontalier cu 
energie, inclusiv piețele pentru aceeași zi 
și piețele pentru ziua următoare, și a 
reduce decalajul dintre sistemele energetice 
ale diferitelor statelor membre;

Or. en

Amendamentul 348
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină ferm măsurile de reglementare 
luate de autoritățile naționale și ale UE
pentru a încuraja, a îmbunătăți și a 
simplifica comerțul transfrontalier cu 
energie și a reduce decalajul dintre 
sistemele energetice ale diferitelor statelor 
membre;

25. sprijină ferm măsurile de reglementare 
luate de autoritățile naționale pentru a 
încuraja, a îmbunătăți și a simplifica 
comerțul transfrontalier cu energie și a 
reduce decalajul dintre sistemele energetice 
ale diferitelor statelor membre;

Or. en

Amendamentul 349
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că obiectivul unei 
colaborări consolidate în politica 
energetică trebuie să se regăsească și în 
politica energetică externă și solicită, prin 
urmare, ca acordurile energetice cu state 
terțe să fie încheiate la nivel european și 
să stipuleze obiectivele politicii energetice 
europene;

Or. de

Amendamentul 350
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să examineze caracterul 
adecvat și flexibil al capacităților de 
producție naționale pe termen scurt și lung 
și să elaboreze un raport privind impactul 
măsurilor naționale aplicate cu privire la 
evaluarea capacității și la planificarea 
dezvoltării pieței interne a energiei, având 
în vedere aspectele transfrontaliere ale 
acestei politici complementare de 
structurare a pieței;

26. invită Comisia să examineze caracterul 
adecvat al sistemului capacităților de 
producție naționale pe termen scurt și lung, 
luând în considerare, înainte de a evalua 
caracterul adecvat al producției, toate 
resursele de flexibilitate care ar putea 
contribui la caracterul adecvat al 
sistemului, să elaboreze o strategie la 
nivelul UE și să elaboreze un raport 
privind impactul măsurilor naționale 
aplicate cu privire la evaluarea capacității 
și la planificarea dezvoltării pieței interne a 
energiei, având în vedere aspectele 
transfrontaliere ale acestei politici 
complementare de structurare a pieței; 
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
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Amendamentul 351
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să examineze caracterul 
adecvat și flexibil al capacităților de 
producție naționale pe termen scurt și lung 
și să elaboreze un raport privind impactul 
măsurilor naționale aplicate cu privire la 
evaluarea capacității și la planificarea 
dezvoltării pieței interne a energiei, având 
în vedere aspectele transfrontaliere ale 
acestei politici complementare de 
structurare a pieței;

26. invită Comisia să examineze în strânsă 
cooperare cu statele membre caracterul 
adecvat și flexibil al capacităților de 
producție ale UE pe termen scurt și lung și 
să elaboreze un raport privind problemele 
legate de producție, posibilele opțiuni în 
ceea ce privește mecanismele de 
capacitate, inclusiv impactul acestora 
asupra pieței interne a energiei, având în 
vedere atât consecințele asupra securității 
aprovizionării, cât și aspectele 
transfrontaliere ale acestei politici 
complementare de structurare a pieței;

Or. en

Amendamentul 352
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să examineze caracterul 
adecvat și flexibil al capacităților de 
producție naționale pe termen scurt și lung 
și să elaboreze un raport privind impactul 
măsurilor naționale aplicate cu privire la 
evaluarea capacității și la planificarea 
dezvoltării pieței interne a energiei, având 
în vedere aspectele transfrontaliere ale 
acestei politici complementare de 
structurare a pieței;

26. invită Comisia să examineze caracterul 
adecvat și flexibil al capacităților de 
producție naționale pe termen scurt și lung, 
luând în considerare pe deplin posibila 
contribuție a unor astfel de capacități care 
nu sunt legate de producție, cum ar fi 
răspunsul din partea cererii, stocarea 
energiei și interconectarea, și să elaboreze 
un raport privind impactul măsurilor 
naționale aplicate cu privire la evaluarea 
capacității și la planificarea dezvoltării 
pieței interne a energiei, având în vedere 
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aspectele transfrontaliere ale acestei 
politici complementare de structurare a 
pieței;

Or. en

Amendamentul 353
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să examineze caracterul 
adecvat și flexibil al capacităților de 
producție naționale pe termen scurt și lung 
și să elaboreze un raport privind impactul 
măsurilor naționale aplicate cu privire la 
evaluarea capacității și la planificarea 
dezvoltării pieței interne a energiei, având 
în vedere aspectele transfrontaliere ale 
acestei politici complementare de 
structurare a pieței;

26. invită Comisia să examineze caracterul 
adecvat și flexibil al capacităților de 
producție naționale pe termen scurt și lung 
și să elaboreze un raport privind impactul 
măsurilor naționale aplicate cu privire la 
evaluarea capacității și la planificarea 
dezvoltării pieței interne a energiei, având 
în vedere aspectele transfrontaliere ale 
acestei politici complementare de 
structurare a pieței, precum și să facă 
recomandări cu privire la modul în care 
UE ar putea sprijini și intensifica 
eforturile în această privință;

Or. lt

Amendamentul 354
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să examineze caracterul 
adecvat și flexibil al capacităților de 
producție naționale pe termen scurt și lung 
și să elaboreze un raport privind impactul 
măsurilor naționale aplicate cu privire la 
evaluarea capacității și la planificarea 

26. în ceea ce privește piața internă a 
energiei electrice, invită Comisia să 
examineze caracterul adecvat și flexibil al 
capacităților de producție naționale pe 
termen scurt și lung și să elaboreze un 
raport privind impactul măsurilor naționale 
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dezvoltării pieței interne a energiei, având 
în vedere aspectele transfrontaliere ale 
acestei politici complementare de 
structurare a pieței;

aplicate cu privire la evaluarea capacității 
și la planificarea dezvoltării pieței interne a 
energiei, având în vedere aspectele 
transfrontaliere ale acestei politici 
complementare de structurare a pieței;

Or. en

Amendamentul 355
Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să examineze caracterul 
adecvat și flexibil al capacităților de 
producție naționale pe termen scurt și lung 
și să elaboreze un raport privind impactul 
măsurilor naționale aplicate cu privire la 
evaluarea capacității și la planificarea 
dezvoltării pieței interne a energiei, având 
în vedere aspectele transfrontaliere ale 
acestei politici complementare de 
structurare a pieței;

26. invită Comisia să examineze caracterul 
adecvat și flexibil al capacităților de 
producție naționale pe termen scurt și lung 
și să elaboreze un raport privind impactul 
măsurilor naționale aplicate cu privire la 
evaluarea capacității și a flexibilității și la 
planificarea dezvoltării pieței interne a 
energiei, având în vedere aspectele 
transfrontaliere ale acestei politici 
complementare de structurare a pieței;

Or. en

Amendamentul 356
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. consideră că UE și statele sale 
membre au o responsabilitate comună în 
ceea ce privește securitatea aprovizionării 
și asigurarea mijloacelor de producție 
adecvate, de exemplu sub forma unor 
mecanisme de capacitate, de preferință 
neutre din punct de vedere tehnologic, 
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bugetar și concurențial;

Or. fr

Amendamentul 357
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia să analizeze noi forme 
de piețe viitoare ale energiei care, spre 
deosebire de actualele mecanisme 
naționale de capacitate, ar putea genera 
fluxuri de venit suplimentar 
nediscriminatorii investitorilor în orice 
formă de producție de energie și ar putea 
asigura furnizarea mai rentabilă a 
serviciilor de flexibilitate în sectorul 
energiei;

Or. en

Amendamentul 358
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia și ENTSO-E să 
elaboreze o metodologie coerentă pentru 
adecvarea capacității de producție în 
Europa, care să includă contribuția 
pozitivă a surselor regenerabile de energie 
și, în special, a surselor variabile;

Or. en
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Amendamentul 359
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. invită Comisia să elaboreze orientări 
privind modul în care statele membre ar 
trebui să evalueze necesitatea 
mecanismelor de remunerare a 
capacităților și caracteristicile acestor 
mecanisme, pentru a minimiza astfel 
denaturarea pieței interne a energiei; 
printre altele, mecanismele ar trebui să fie 
în primul rând reversibile și condiționate 
de epuizarea anterioară a tuturor 
capacităților de flexibilitate;

Or. en

Amendamentul 360
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. invită Comisia să pregătească 
orientări cu privire la utilizarea și 
implementarea resurselor de flexibilitate, 
cum ar fi gestionarea din partea cererii, 
stocarea și infrastructurile fizice, inclusiv 
cele transfrontaliere, astfel încât statele 
membre să poată elabora și pune în 
aplicare strategii naționale pentru 
implementarea resurselor de flexibilitate;

Or. en
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Amendamentul 361
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26c. invită Comisia să stabilească norme 
pentru dezvoltarea în continuare a unei 
piețe a serviciilor auxiliare, care să 
permită participarea tuturor surselor de 
energie, inclusiv a celor regenerabile;

Or. en

Amendamentul 362
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să ofere 
stimulente și să sprijine inițiativele și 
parteneriatele regionale, inclusiv stabilirea 
schimburilor regionale de energie, centre 
de comercializare a gazelor și mecanisme 
de cuplare a piețelor;

27. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să ofere 
stimulente și să sprijine inițiativele și 
parteneriatele regionale destinate unei mai 
bune integrări a pieței, prin stabilirea 
schimburilor regionale de energie, centre 
de comercializare a gazelor, precum și 
printr-un nivel mai ridicat de armonizare 
a normelor pentru comercializarea 
gazelor și mecanisme de cuplare a piețelor;

Or. en

Amendamentul 363
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să ofere 
stimulente și să sprijine inițiativele și 
parteneriatele regionale, inclusiv stabilirea 
schimburilor regionale de energie, centre 
de comercializare a gazelor și mecanisme 
de cuplare a piețelor;

27. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să ofere 
stimulente și să sprijine inițiativele și 
parteneriatele regionale, inclusiv stabilirea 
schimburilor regionale de energie, centre 
de comercializare a gazelor și mecanisme 
de cuplare a piețelor în orice moment, și 
adoptarea unui nivel adecvat de lichiditate 
și transparență a pieței;

Or. en

Amendamentul 364
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. încurajează toate statele membre și 
Comisia să adopte norme care să limiteze 
contractele de gaz pe termen lung bazate 
pe indexarea prețului petrolului în 
favoarea contractelor bazate pe prețurile 
practicate pe piețele la vedere sau alte 
mecanisme, astfel încât prețurile 
contractuale să reflecte orice schimbare 
în cererea și oferta de pe piața internă și 
să fie ajustate corespunzător;

Or. en

Amendamentul 365
Lena Kolarska-Bobińska

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

27b. subliniază că măsurile legate de piața 
internă ar trebui să promoveze 
diversificarea surselor de energie locale și 
externe, și nu ar trebui să se axeze 
exclusiv pe continuarea dezvoltării sau 
extinderii actualelor rute și rezerve;

Or. en

Amendamentul 366
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Comisia să-și folosească 
instrumentele de politică externă pentru a 
promova normele și standardele pieței 
interne a energiei în relația cu țările terțe și, 
în special, cu țările vecine ale UE; 
îndeamnă Comisia să soluționeze, în cadrul 
unor dialoguri bilaterale cu țările terțe 
relevante, aspectul regulilor clare de 
gestionare a congestiei pe conexiunile 
transfrontaliere de gaz; invită Comisia să 
garanteze, în relația cu partenerii externi, 
că întreprinderile din UE pot concura în 
condiții egale la nivel mondial;

28. invită Comisia să folosească, în 
cooperare cu SEAE, instrumentele de 
politică externă pentru a promova normele 
și standardele pieței interne a energiei în 
relația cu țările terțe; are convingerea că 
piața internă a energiei nu va fi finalizată 
și obiectivele ei nu vor putea fi atinse dacă
actorii externi din lanțul de tranzit și 
aprovizionare cu energie nu vor manifesta 
o compatibilitate și o aderare deplină la 
principiile ei, și în special la cele din al 
treilea pachet legislativ privind energia; 
îndeamnă Comisia să soluționeze, în cadrul
unor dialoguri bilaterale cu țările terțe 
relevante, aspectul regulilor clare de 
gestionare a congestiei pe conexiunile 
transfrontaliere de gaz; invită Comisia să 
garanteze, în relația cu partenerii externi, 
că întreprinderile din UE pot concura în 
condiții egale la nivel mondial;

Or. en
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Amendamentul 367
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Comisia să-și folosească 
instrumentele de politică externă pentru a 
promova normele și standardele pieței 
interne a energiei în relația cu țările terțe și, 
în special, cu țările vecine ale UE; 
îndeamnă Comisia să soluționeze, în cadrul 
unor dialoguri bilaterale cu țările terțe 
relevante, aspectul regulilor clare de 
gestionare a congestiei pe conexiunile 
transfrontaliere de gaz; invită Comisia să 
garanteze, în relația cu partenerii externi, 
că întreprinderile din UE pot concura în 
condiții egale la nivel mondial;

28. invită Comisia să își folosească 
instrumentele de politică externă pentru a 
promova normele și standardele pieței 
interne a energiei în relația cu țările terțe și, 
în special, cu țările vecine ale UE; 
îndeamnă Comisia să soluționeze, în cadrul 
unor dialoguri bilaterale cu țările terțe 
relevante, aspectul regulilor clare de 
gestionare a congestiei pe conexiunile 
transfrontaliere de gaz și cel al accesului 
părților terțe la rețelele de transport; 
sprijină ferm Comisia să adopte măsuri de 
prevenire a practicilor anticoncurențiale 
ale companiilor din țări terțe, care ar 
putea conduce la limitări ale concurenței, 
majorarea prețurilor sau subminarea 
securității aprovizionării cu energie; 
invită Comisia să garanteze, în relația cu 
partenerii externi, că întreprinderile din UE 
pot concura în condiții egale la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 368
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Comisia să-și folosească 
instrumentele de politică externă pentru a 
promova normele și standardele pieței 
interne a energiei în relația cu țările terțe și, 
în special, cu țările vecine ale UE; 
îndeamnă Comisia să soluționeze, în cadrul 

28. invită Comisia să își folosească 
instrumentele de politică externă pentru a 
promova normele și standardele pieței 
interne a energiei în relația cu țările terțe și, 
în special, cu țările vecine ale UE; 
îndeamnă Comisia să soluționeze, în cadrul 
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unor dialoguri bilaterale cu țările terțe 
relevante, aspectul regulilor clare de 
gestionare a congestiei pe conexiunile 
transfrontaliere de gaz; invită Comisia să 
garanteze, în relația cu partenerii externi, 
că întreprinderile din UE pot concura în 
condiții egale la nivel mondial;

unor dialoguri bilaterale cu țările terțe 
relevante, aspectul regulilor clare de 
gestionare a congestiei pe conexiunile 
transfrontaliere de gaz; invită Comisia să 
garanteze, în relația cu partenerii externi, 
că întreprinderile din UE pot concura în 
condiții egale la nivel mondial; solicită 
Comisiei să comunice ansamblul 
elementelor care ridică încă probleme în 
implementarea celui de-al treilea pachet 
energetic, însoțite de cifre clare legate de 
efectele lor asupra prețurilor pentru 
consumatori;

Or. fr

Amendamentul 369
Algirdas Saudargas

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Comisia să-și folosească 
instrumentele de politică externă pentru a 
promova normele și standardele pieței 
interne a energiei în relația cu țările terțe și, 
în special, cu țările vecine ale UE; 
îndeamnă Comisia să soluționeze, în cadrul 
unor dialoguri bilaterale cu țările terțe 
relevante, aspectul regulilor clare de 
gestionare a congestiei pe conexiunile
transfrontaliere de gaz; invită Comisia să 
garanteze, în relația cu partenerii externi, 
că întreprinderile din UE pot concura în 
condiții egale la nivel mondial;

28. invită Comisia să își folosească 
instrumentele de politică externă pentru a 
promova normele și standardele pieței 
interne a energiei în relația cu țările terțe și, 
în special, cu țările vecine ale UE; 
îndeamnă Comisia să soluționeze, în cadrul 
unor dialoguri bilaterale cu țările terțe 
relevante, aspectul regulilor clare de 
gestionare a congestiei pe conexiunile 
transfrontaliere de gaz; invită Comisia să 
garanteze, în relația cu partenerii externi, 
că întreprinderile din UE pot concura în 
condiții egale la nivel mondial; îndeamnă 
Comisia să consolideze cooperarea cu 
țările vecine ale UE în domeniul 
securității nucleare;

Or. en
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Amendamentul 370
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Comisia să-și folosească 
instrumentele de politică externă pentru a 
promova normele și standardele pieței 
interne a energiei în relația cu țările terțe și, 
în special, cu țările vecine ale UE; 
îndeamnă Comisia să soluționeze, în cadrul 
unor dialoguri bilaterale cu țările terțe 
relevante, aspectul regulilor clare de 
gestionare a congestiei pe conexiunile 
transfrontaliere de gaz; invită Comisia să 
garanteze, în relația cu partenerii externi, 
că întreprinderile din UE pot concura în 
condiții egale la nivel mondial;

28. invită Comisia să își folosească 
instrumentele de politică externă pentru a 
promova normele și standardele pieței 
interne a energiei și respectarea necesară 
a standardelor optime de securitate 
nucleară în relația cu țările terțe și, în 
special, cu țările vecine ale UE; îndeamnă 
Comisia să soluționeze, în cadrul unor 
dialoguri bilaterale cu țările terțe relevante, 
aspectul regulilor clare de gestionare a 
congestiei pe conexiunile transfrontaliere 
de gaz; invită Comisia să garanteze, în 
relația cu partenerii externi, că 
întreprinderile din UE pot concura în 
condiții egale la nivel mondial;

Or. lt

Amendamentul 371
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Comisia să-și folosească 
instrumentele de politică externă pentru a 
promova normele și standardele pieței 
interne a energiei în relația cu țările terțe și, 
în special, cu țările vecine ale UE; 
îndeamnă Comisia să soluționeze, în cadrul 
unor dialoguri bilaterale cu țările terțe 
relevante, aspectul regulilor clare de 
gestionare a congestiei pe conexiunile 
transfrontaliere de gaz; invită Comisia să 
garanteze, în relația cu partenerii externi, 
că întreprinderile din UE pot concura în 

28. invită Comisia să își folosească 
instrumentele de politică externă pentru a 
promova normele și standardele pieței 
interne a energiei în relația cu țările terțe și, 
în special, cu țările vecine ale UE; 
îndeamnă Comisia să soluționeze, în cadrul 
unor dialoguri bilaterale cu țările terțe 
relevante, aspectul regulilor clare de 
gestionare a congestiei pe conexiunile 
transfrontaliere de gaz și energie electrică; 
invită Comisia să garanteze, în relația cu 
partenerii externi, că întreprinderile din UE 
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condiții egale la nivel mondial; pot concura în condiții egale la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 372
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. în ceea ce privește piața internă a 
gazelor, invită Comisia și statele membre 
să revizuiască toate contractele de gaz 
bazate pe mecanisme învechite de stabilire 
a prețurilor și, în special, pe principiul 
indexării petrolului, care impun prețuri 
ridicate pentru consumatori și îndeamnă 
Comisia să ofere sprijin pentru a analiza 
modalitățile de renegociere a acestor 
contracte, nu doar în contextul prelungirii 
lor; subliniază nevoia de a dezvolta și 
sprijini toate produsele și mecanismele 
menite să consolideze capacitățile de 
comercializare a gazului pe termen scurt; 
subliniază că măsurile menționate sunt 
esențiale pentru asigurarea unei 
competitivități reale a prețului la gaze 
pentru toți consumatorii de pe piața 
internă a gazelor;

Or. en

Amendamentul 373
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. încurajează Comisia să adopte 
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integral principiile pe care se întemeiază 
Decizia de instituire a unui mecanism de 
schimb de informații cu privire la 
acordurile interguvernamentale și să 
adopte măsuri care nu se limitează la 
acțiunile minime stabilite în decizie; 
încurajează ferm statele membre și 
companiile europene să implice Comisia 
în negocierile privind contractele pentru 
energie înainte de încheierea acestora; 
solicită, în plus, ca documentele să fie 
transmise Comisiei înainte sau după 
semnarea lor, și nu doar după ratificarea 
acestora de către parlamentele naționale; 

Or. en

Amendamentul 374
Lena Kolarska-Bobińska

Propunerea de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. amintește Comisiei că piața internă 
nu este independentă de piața globală; 
solicită Comisiei ca, în planificarea 
măsurilor legate de piața internă, să ia în 
considerare pe deplin recomandările 
Parlamentului cu privire la dimensiunea 
externă a politicii din domeniul energiei1; 
solicită Comisiei să continue să dezvolte 
măsuri suplimentare în domeniul politicii 
energetice externe, reconfirmându-și 
totodată sprijinul pentru ideea că doar o 
piață internă pe deplin funcțională va 
permite o acțiune unitară la nivel global;
__________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0238.

Or. en
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Amendamentul 375
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 28 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28c. consideră că viitorul acord de liber 
schimb dintre Uniunea Europeană și 
Statele Unite ar trebui să includă un 
capitol destinat exclusiv problemelor 
legate de energie care ar afecta piața 
internă, printre care se numără, 
comercializarea cu ridicata a energiei, 
tranzacțiile cu produse de bază, normele 
privind transportul energiei maritime, 
schemele de comercializare a emisiilor, 
practicile contabile, subvențiile publice 
pentru energie și transferul proprietății 
intelectuale în ceea ce privește explorarea, 
producția, prelucrarea și sfârșitul ciclului 
de viață al produselor energetice; 

Or. en

Amendamentul 376
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 28 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28d. solicită statelor membre și Comisiei 
să majoreze sprijinul politic și financiar 
pentru Comunitatea Energiei și să adopte 
măsuri suplimentare pentru a sprijini 
extinderea normelor privind piața internă 
la Europa de Est și Sud-Est;

Or. en
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Amendamentul 377
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sprijinirea consumatorilor Sprijinirea și protejarea eficiente ale
consumatorilor

Or. en

Amendamentul 378
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să amelioreze 
calitatea și disponibilitatea informațiilor 
oferite consumatorilor pentru a le furniza 
metode de facturare clare și transparente și 
pentru a stabili instrumente de comparare a 
prețurilor, care să le permită să facă alegeri 
informate, precum și pentru a înființa 
mecanisme de soluționare a litigiilor cu 
furnizorii; salută propunerea Comisiei de a 
stabili o platformă de informare privind 
drepturile consumatorilor;

29. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să amelioreze 
calitatea și disponibilitatea informațiilor 
oferite consumatorilor pentru a le furniza 
metode de facturare clare și transparente și 
pentru a stabili instrumente de comparare a 
prețurilor, care să le permită să facă alegeri 
informate, pentru a le aduce la cunoștință 
modalități de control al consumului, de 
economisire a energiei, de realizare a 
eficienței energetice și a producției la 
scară mică, precum și pentru a înființa 
mecanisme de soluționare a litigiilor cu 
furnizorii; salută propunerea Comisiei de a 
stabili o platformă de informare privind 
drepturile consumatorilor; recomandă 
Comisiei și statelor membre să deruleze 
campanii de informare a consumatorilor 
în care ar trebui să se implice activ 
administrațiile locale și regionale, precum 
și organizațiile societății civile relevante 
de la nivel regional;

Or. en
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Amendamentul 379
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să amelioreze 
calitatea și disponibilitatea informațiilor 
oferite consumatorilor pentru a le furniza 
metode de facturare clare și transparente și 
pentru a stabili instrumente de comparare a 
prețurilor, care să le permită să facă alegeri 
informate, precum și pentru a înființa 
mecanisme de soluționare a litigiilor cu 
furnizorii; salută propunerea Comisiei de a 
stabili o platformă de informare privind 
drepturile consumatorilor;

29. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să amelioreze 
transparența, calitatea și disponibilitatea 
informațiilor oferite consumatorilor pentru 
a le furniza metode de facturare clare și 
transparente și pentru a stabili instrumente 
de comparare a prețurilor, care să le 
permită să facă alegeri informate; 
îndeamnă statele membre să 
implementeze măsurile introduse prin 
Directiva privind soluționarea alternativă 
a litigiilor și Regulamentul privind 
soluționarea online a litigiilor în materie 
de consum; salută propunerea Comisiei de 
a stabili o platformă de informare privind 
drepturile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 380
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să amelioreze 
calitatea și disponibilitatea informațiilor 
oferite consumatorilor pentru a le furniza 
metode de facturare clare și transparente și 
pentru a stabili instrumente de comparare a 
prețurilor, care să le permită să facă alegeri 
informate, precum și pentru a înființa 
mecanisme de soluționare a litigiilor cu 

29. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să amelioreze 
calitatea și disponibilitatea informațiilor 
oferite consumatorilor pentru a le furniza 
metode de facturare clare și transparente, 
pentru a facilita facturarea la intervale 
regulate și pentru a stabili instrumente de 
comparare a prețurilor, care să le permită 
să facă alegeri informate, precum și pentru 
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furnizorii; salută propunerea Comisiei de a 
stabili o platformă de informare privind 
drepturile consumatorilor;

a înființa mecanisme de soluționare a 
litigiilor cu furnizorii; invită Comisia și 
statele membre să faciliteze cât mai mult 
procesul prin care consumatorii pot 
schimba furnizorii de energie; salută 
propunerea Comisiei de a stabili o 
platformă de informare privind drepturile 
consumatorilor;

Or. nl

Amendamentul 381
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să amelioreze 
calitatea și disponibilitatea informațiilor 
oferite consumatorilor pentru a le furniza 
metode de facturare clare și transparente și 
pentru a stabili instrumente de comparare a 
prețurilor, care să le permită să facă alegeri 
informate, precum și pentru a înființa
mecanisme de soluționare a litigiilor cu 
furnizorii; salută propunerea Comisiei de a 
stabili o platformă de informare privind 
drepturile consumatorilor;

29. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să amelioreze 
calitatea și disponibilitatea informațiilor 
oferite consumatorilor pentru a le furniza 
metode de facturare clare și transparente și 
pentru a stabili instrumente de comparare a 
prețurilor, care să le permită să facă alegeri 
informate, precum și pentru a înființa 
proceduri eficiente de gestionare a 
reclamațiilor și mecanisme independente 
de soluționare a litigiilor; salută propunerea 
Comisiei de a stabili o platformă de 
informare privind drepturile 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 382
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. încurajează Comisia și statele membre 
să dezvolte o strategie cuprinzătoare pentru 
a încuraja participarea activă a 
consumatorilor și „prosumatorilor” la piața 
energiei, printre altele prin includerea lor 
prin legislația existentă, precum și prin 
punerea în aplicare a dispozițiilor relevante 
din Directiva privind eficiența energetică;

30. încurajează Comisia și statele membre 
să dezvolte o strategie cuprinzătoare pentru 
a încuraja participarea activă a 
consumatorilor și „prosumatorilor” la piața 
energiei, printre altele prin includerea lor 
prin legislația existentă, precum și prin 
punerea în aplicare a dispozițiilor relevante 
din Directiva privind eficiența energetică; 
încurajează adaptarea periodică a 
semnalului de preț de utilizare a rețelelor 
pentru a orienta în mod corespunzător 
actualii și viitorii utilizatori și a crea astfel 
o coerență între dezvoltarea rețelelor și 
deciziile individuale;

Or. fr

Amendamentul 383
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să încurajeze în 
continuare cooperarea între sectoarele 
energiei și tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) și să revizuiască 
instrumentele existente pentru finanțarea 
inovațiilor legate de energie pentru a aduce 
beneficii tuturor consumatorilor și a facilita 
introducerea rețelelor inteligente într-un 
mod favorabil utilizatorilor;

31. invită Comisia să încurajeze în 
continuare cooperarea între sectoarele 
energiei și tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) și să revizuiască 
instrumentele existente pentru finanțarea 
inovațiilor legate de energie pentru a aduce 
beneficii tuturor consumatorilor și a facilita 
introducerea rețelelor inteligente într-un 
mod favorabil utilizatorilor; invită Comisia 
și statele membre să recurgă la pârghiile 
adecvate pentru a atrage sectorul privat 
industrial în finanțarea infrastructurilor 
și rețelelor inteligente ale viitorului;

Or. fr
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Amendamentul 384
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să încurajeze în 
continuare cooperarea între sectoarele 
energiei și tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) și să revizuiască 
instrumentele existente pentru finanțarea 
inovațiilor legate de energie pentru a aduce 
beneficii tuturor consumatorilor și a facilita 
introducerea rețelelor inteligente într-un 
mod favorabil utilizatorilor;

31. invită Comisia să încurajeze în 
continuare cooperarea între sectoarele 
energiei și tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) și să revizuiască 
instrumentele existente pentru finanțarea 
inovațiilor legate de energie pentru a aduce 
beneficii tuturor consumatorilor și a facilita 
introducerea rețelelor inteligente într-un 
mod favorabil utilizatorilor; solicită 
cooperarea la nivel european, național și 
regional în dezvoltarea rețelelor 
inteligente, precum și elaborarea de 
standarde europene pentru rețele 
inteligente;

Or. en

Amendamentul 385
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să încurajeze în 
continuare cooperarea între sectoarele 
energiei și tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) și să revizuiască 
instrumentele existente pentru finanțarea
inovațiilor legate de energie pentru a aduce 
beneficii tuturor consumatorilor și a facilita 
introducerea rețelelor inteligente într-un 
mod favorabil utilizatorilor;

31. invită Comisia să încurajeze în 
continuare cooperarea între sectoarele 
energiei și tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) și să revizuiască 
cadrele de reglementare existente pentru 
încurajarea inovațiilor legate de energie 
pentru a aduce beneficii tuturor 
consumatorilor și a facilita introducerea 
rețelelor inteligente într-un mod favorabil 
utilizatorilor, sigur și fiabil, ținând cont de 
viața privată a consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 386
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să încurajeze în 
continuare cooperarea între sectoarele 
energiei și tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) și să revizuiască 
instrumentele existente pentru finanțarea
inovațiilor legate de energie pentru a 
aduce beneficii tuturor consumatorilor și a 
facilita introducerea rețelelor inteligente 
într-un mod favorabil utilizatorilor;

31. invită Comisia să încurajeze în 
continuare cooperarea între sectoarele 
energiei și tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) și să ofere 
instrumente de finanțare pentru a aduce 
beneficii tuturor consumatorilor și a facilita 
introducerea rețelelor inteligente într-un 
mod favorabil utilizatorilor;

Or. nl

Amendamentul 387
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia să încurajeze în 
continuare cooperarea între sectoarele 
energiei și tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) și să revizuiască 
instrumentele existente pentru finanțarea 
inovațiilor legate de energie pentru a aduce 
beneficii tuturor consumatorilor și a facilita 
introducerea rețelelor inteligente într-un 
mod favorabil utilizatorilor;

31. invită Comisia să încurajeze în 
continuare cooperarea între sectoarele 
energiei și tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) și să revizuiască 
instrumentele existente pentru finanțarea 
inovațiilor legate de energie pentru a aduce 
beneficii tuturor consumatorilor și a facilita 
introducerea rețelelor inteligente într-un 
mod favorabil utilizatorilor, care să nu îi 
oblige la eforturi financiare;

Or. fr
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Amendamentul 388
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. îndeamnă statele membre și autoritățile 
locale și regionale să promoveze soluțiile 
TIC în rețelele inteligente și să aibă ca 
obiectiv o piață a „prosumatorilor”, având 
în vedere creșterea nevoii de flexibilitate, 
eficiență energetică/economii și 
participarea din partea cererii;

32. îndeamnă statele membre și autoritățile 
locale și regionale să promoveze soluțiile 
TIC în rețelele inteligente și să aibă ca 
obiectiv o piață a „prosumatorilor”, având 
în vedere creșterea nevoii de flexibilitate, 
eficiență energetică/economii și 
participarea din partea cererii; solicită 
crearea de noi mecanisme de piață care să 
ia în considerare noua misiune a 
distribuitorilor de gestionare a sistemului 
local pentru a conserva securitatea 
aprovizionării și insistă asupra necesității 
de a defini un serviciu public al datelor 
pentru a garanta un acces 
nediscriminatoriu la informații;

Or. fr

Amendamentul 389
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. îndeamnă statele membre și autoritățile 
locale și regionale să promoveze soluțiile 
TIC în rețelele inteligente și să aibă ca 
obiectiv o piață a „prosumatorilor”, având 
în vedere creșterea nevoii de flexibilitate, 
eficiență energetică/economii și 
participarea din partea cererii;

32. îndeamnă statele membre și autoritățile 
locale și regionale să promoveze soluțiile 
bazate pe tehnologii inovatoare în rețelele 
inteligente și să aibă ca obiectiv o piață a 
„prosumatorilor” care să conducă la o mai 
mare flexibilitate, eficiență 
energetică/economii și participarea din 
partea cererii;

Or. en
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Amendamentul 390
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. îndeamnă statele membre și autoritățile 
locale și regionale să promoveze soluțiile 
TIC în rețelele inteligente și să aibă ca 
obiectiv o piață a „prosumatorilor”, având 
în vedere creșterea nevoii de flexibilitate, 
eficiență energetică/economii și 
participarea din partea cererii;

32. îndeamnă statele membre și autoritățile 
locale și regionale să promoveze și să 
creeze stimulente financiare pentru 
investiții în soluțiile TIC în rețelele 
inteligente și să aibă ca obiectiv o piață a 
„prosumatorilor”, având în vedere creșterea 
nevoii de flexibilitate, eficiență 
energetică/economii și participarea din 
partea cererii;

Or. en

Amendamentul 391
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. îndeamnă statele membre și autoritățile 
locale și regionale să promoveze soluțiile 
TIC în rețelele inteligente și să aibă ca 
obiectiv o piață a „prosumatorilor”, având 
în vedere creșterea nevoii de flexibilitate, 
eficiență energetică/economii și 
participarea din partea cererii;

32. îndeamnă statele membre și autoritățile 
locale și regionale să promoveze soluțiile 
TIC în rețelele inteligente axate pe 
beneficiile pentru consumatori și să aibă 
ca obiectiv o piață a „prosumatorilor”, 
având în vedere creșterea nevoii de 
flexibilitate, eficiență energetică/economii 
și participarea din partea cererii;

Or. en

Amendamentul 392
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. îndeamnă statele membre și autoritățile 
locale și regionale să promoveze soluțiile 
TIC în rețelele inteligente și să aibă ca 
obiectiv o piață a „prosumatorilor”, având 
în vedere creșterea nevoii de flexibilitate, 
eficiență energetică/economii și 
participarea din partea cererii;

32. îndeamnă statele membre și autoritățile 
locale și regionale să promoveze soluțiile 
TIC în rețelele inteligente axate pe 
beneficii pentru consumatori și să aibă ca 
obiectiv o piață a „prosumatorilor”, având 
în vedere creșterea nevoii de flexibilitate, 
eficiență energetică/economii și 
participarea din partea cererii;

Or. nl

Amendamentul 393
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. îndeamnă statele membre și autoritățile 
locale și regionale să promoveze soluțiile 
TIC în rețelele inteligente și să aibă ca 
obiectiv o piață a „prosumatorilor”, având 
în vedere creșterea nevoii de flexibilitate, 
eficiență energetică/economii și 
participarea din partea cererii;

32. îndeamnă statele membre și autoritățile 
locale și regionale să promoveze soluțiile 
TIC în rețelele inteligente și să aibă ca 
obiectiv o piață a „prosumatorilor”, având 
în vedere creșterea nevoii de flexibilitate, 
eficiență energetică/economii și 
participarea voluntară din partea cererii;

Or. en

Amendamentul 394
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază că introducerea 
contoarelor inteligente ar trebui să fie 
opțională pentru consumatori; 
încurajează statele membre să elaboreze 



AM\935846RO.doc 95/129 PE510.735v01-00

RO

strategii de lansare, inclusiv campanii de 
comunicare naționale și locale, pentru a 
explica modul de utilizare a acestora;

Or. en

Amendamentul 395
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. invită Comisia să revizuiască 
actualele cadre de reglementare pentru a 
încuraja inovațiile și investițiile în materie 
de energie în scopul de a facilita 
introducerea rețelelor inteligente într-un 
mod favorabil utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 396
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. așteaptă cu interes orientările 
Comisiei pentru stabilirea unor obiective 
politice ambițioase cu privire la 
consumatorii vulnerabili și va sprijini 
statele membre pentru a defini mai bine 
această categorie de consumatori; invită 
Comisia să revizuiască, în paralel, 
mecanismele și instrumentele existente 
pentru protejarea acestor consumatori, în 
scopul de a propune măsuri care vizează o 
abordare mai coerentă și globală la nivel 
european;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 397
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei 
pentru stabilirea unor obiective politice 
ambițioase cu privire la consumatorii 
vulnerabili și va sprijini statele membre 
pentru a defini mai bine această categorie 
de consumatori; invită Comisia să 
revizuiască, în paralel, mecanismele și 
instrumentele existente pentru protejarea 
acestor consumatori, în scopul de a 
propune măsuri care vizează o abordare 
mai coerentă și globală la nivel european;

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei 
pentru stabilirea unor obiective politice 
ambițioase cu privire la consumatorii 
vulnerabili și va sprijini statele membre 
pentru a defini mai bine conceptul lor 
pentru această categorie de consumatori în 
cadrul actualelor responsabilități;

Or. de

Amendamentul 398
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei 
pentru stabilirea unor obiective politice 
ambițioase cu privire la consumatorii 
vulnerabili și va sprijini statele membre 
pentru a defini mai bine această categorie 
de consumatori; invită Comisia să 
revizuiască, în paralel, mecanismele și 
instrumentele existente pentru protejarea 
acestor consumatori, în scopul de a 
propune măsuri care vizează o abordare 
mai coerentă și globală la nivel european;

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei 
pentru stabilirea unor obiective politice 
ambițioase cu privire la consumatorii 
vulnerabili, care vor sprijini statele 
membre pentru a defini mai bine această 
categorie de consumatori; invită Comisia 
să revizuiască, în paralel, mecanismele și 
instrumentele existente pentru protejarea 
acestor consumatori, în scopul de a 
propune măsuri care vizează o abordare 
mai coerentă și globală la nivel european; 
subliniază că acest proces de armonizare 
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nu trebuie să afecteze negativ 
consumatorii care beneficiază deja de 
mecanisme și instrumente de protecție 
eficiente;

Or. fr

Amendamentul 399
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei 
pentru stabilirea unor obiective politice 
ambițioase cu privire la consumatorii 
vulnerabili și va sprijini statele membre 
pentru a defini mai bine această categorie 
de consumatori; invită Comisia să 
revizuiască, în paralel, mecanismele și 
instrumentele existente pentru protejarea 
acestor consumatori, în scopul de a 
propune măsuri care vizează o abordare 
mai coerentă și globală la nivel european;

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei 
pentru stabilirea unor obiective politice 
ambițioase cu privire la consumatorii 
vulnerabili și va sprijini statele membre 
pentru a defini mai bine această categorie 
de consumatori; invită Comisia să 
revizuiască, în paralel, mecanismele și 
instrumentele existente pentru protejarea 
acestor consumatori, în scopul de a 
propune măsuri care vizează o abordare 
mai coerentă și globală la nivel european; 
precizează, totodată, că un rol important 
în acest sens îl joacă consultanța oferită 
acestei grupe de consumatori și schimbul 
de bune practici;

Or. de

Amendamentul 400
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei 
pentru stabilirea unor obiective politice 
ambițioase cu privire la consumatorii 

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei
pentru stabilirea unor obiective politice 
ambițioase cu privire la consumatorii 
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vulnerabili și va sprijini statele membre 
pentru a defini mai bine această categorie 
de consumatori; invită Comisia să 
revizuiască, în paralel, mecanismele și 
instrumentele existente pentru protejarea 
acestor consumatori, în scopul de a 
propune măsuri care vizează o abordare 
mai coerentă și globală la nivel european;

vulnerabili, care vor sprijini statele 
membre pentru a defini mai bine această 
categorie de consumatori; invită Comisia 
să pregătească aceste orientări luând în 
considerare mecanismele și instrumentele 
existente pentru protejarea acestor 
consumatori, în scopul de a realiza o 
abordare mai coerentă și globală între 
sectoarele din diferitele sisteme naționale;

Or. en

Amendamentul 401
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei 
pentru stabilirea unor obiective politice 
ambițioase cu privire la consumatorii 
vulnerabili și va sprijini statele membre 
pentru a defini mai bine această categorie 
de consumatori; invită Comisia să 
revizuiască, în paralel, mecanismele și 
instrumentele existente pentru protejarea 
acestor consumatori, în scopul de a 
propune măsuri care vizează o abordare 
mai coerentă și globală la nivel european;

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei 
pentru stabilirea unor obiective politice 
ambițioase cu privire la consumatorii 
vulnerabili și va sprijini statele membre 
pentru a defini mai bine această categorie 
de consumatori; invită Comisia să 
revizuiască, în paralel, mecanismele și 
instrumentele existente pentru protejarea 
consumatorilor aflați în diferite situații 
vulnerabile, în scopul de a propune măsuri 
care vizează o abordare mai coerentă și 
globală la nivel european; alegerea celor 
mai adecvate instrumente de sprijin 
rămâne la latitudinea statelor membre;

Or. en

Amendamentul 402
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 33
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei 
pentru stabilirea unor obiective politice 
ambițioase cu privire la consumatorii 
vulnerabili și va sprijini statele membre 
pentru a defini mai bine această categorie 
de consumatori; invită Comisia să 
revizuiască, în paralel, mecanismele și 
instrumentele existente pentru protejarea 
acestor consumatori, în scopul de a 
propune măsuri care vizează o abordare 
mai coerentă și globală la nivel european;

33. așteaptă cu interes orientările Comisiei 
pentru stabilirea unor obiective politice 
ambițioase cu privire la consumatorii 
vulnerabili și va sprijini statele membre 
pentru a defini mai bine această categorie 
de consumatori; invită Comisia să 
revizuiască, în paralel, mecanismele și 
instrumentele existente pentru protejarea 
acestor consumatori, în scopul de a 
propune măsuri care vizează o abordare 
mai coerentă și globală la nivel european, 
menită să elimine penuria de energie din 
fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 403
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. subliniază că, potrivit Perspectivei 
energetice 2050, energia din surse 
regenerabile va reprezenta cea mai mare 
pondere din aprovizionarea cu energie în 
anul 2050 și că, din experiențele 
acumulate cu pachetele privind clima și 
energia, rezultă clar că este necesar un 
obiectiv obligatoriu la nivelul UE pentru 
stabilirea ponderii energiilor regenerabile 
în consumul de energie pentru 2030; 
solicită realizarea obiectivului obligatoriu 
la nivelul UE privind energia din surse 
regenerabile, care, până în 2030, ar trebui 
să reprezinte cel puțin 40 %-50 % din 
consumul final de energie și ca acest 
obiectiv să fie realizat prin obiective 
obligatorii de dezvoltare în statele 
membre;
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Or. de

Amendamentul 404
Niki Tzavela, Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. salută apropiata analiză a Comisiei 
privind penuria de energie în UE; 
consideră că, în cadrul acestei analize, 
Comisia ar trebui să depună eforturi 
pentru a asigura că această combatere a 
penuriei de energie devine parte din 
pachetul de servicii sociale pentru 
Europa, de exemplu prin fondurile sociale 
și de coeziune; consideră că actualele și 
noile programe privind eficiența 
energetică ar trebui să includă un accent 
specific pe grupurile cu venituri reduse;

Or. en

Amendamentul 405
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. îndeamnă Comisia să elaboreze și să 
recomande un concept adecvat de piață cu 
amănuntul centrat pe furnizor, pentru a 
armoniza piețele cu amănuntul europene 
și a reduce astfel povara administrativă a 
consumatorilor, furnizorii percepând 
toate taxele direct pe factura de energie 
electrică;

Or. en
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Amendamentul 406
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în 
mecanisme transparente, omogene și 
orientate către piață pentru a crea o piață 
comună pentru elementele de sprijin 
solicitate, cum ar fi eficiența energetică, 
„prosumatorii”, cogenerarea, energia din 
surse regenerabile și serviciile auxiliare, 
într-un mod care asigură compatibilitatea 
acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 407
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, flexibilitatea, energia din 
surse regenerabile și serviciile auxiliare, 
într-un mod care asigură compatibilitatea 
acestora; subliniază că astfel de 
mecanisme nu ar trebui să se suprapună 
și ar trebui să fie cât mai simple;
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Or. sl

Amendamentul 408
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, caracterizate printr-o mai 
mare convergență pentru a asigura o 
concurență loială și a crea o piață comună 
pentru elementele de sprijin solicitate, cum 
ar fi eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

Or. de

Amendamentul 409
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente și predictibile pentru a crea o 
piață comună pentru elementele de sprijin 
solicitate, cum ar fi eficiența energetică, 
„prosumatorii”, cogenerarea, energia din 
surse regenerabile și serviciile auxiliare, 
într-un mod care asigură compatibilitatea 
acestora; 



AM\935846RO.doc 103/129 PE510.735v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 410
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin pentru toți 
producătorii de energie în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile de asistență de rețea, într-un 
mod care asigură compatibilitatea acestora;

Or. en

Amendamentul 411
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele naționale de sprijin în 
mecanisme transparente, omogene și 
orientate către piață pentru a crea o piață 
comună pentru elementele de sprijin 
solicitate, cum ar fi eficiența energetică, 
„prosumatorii”, cogenerarea, energia din 
surse regenerabile și serviciile auxiliare, 
într-un mod care asigură compatibilitatea 
acestora;
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Amendamentul 412
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, stabile și orientate către piață 
pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

Or. en

Amendamentul 413
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
cât mai curând posibil sistemele necesare 
de sprijin în mecanisme transparente, 
omogene și orientate către piață pentru a 
crea o piață comună pentru elementele de 
sprijin solicitate, cum ar fi eficiența 
energetică, „prosumatorii”, cogenerarea, 
energia din surse regenerabile și serviciile 
auxiliare, într-un mod care asigură 
compatibilitatea acestora;

Or. en
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Amendamentul 414
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente și orientate către piață pentru a 
crea o piață comună pentru elementele de 
sprijin solicitate, cum ar fi eficiența 
energetică, „prosumatorii”, cogenerarea, 
energia din surse regenerabile și serviciile 
auxiliare, într-un mod care asigură 
compatibilitatea acestora;

Or. en

Amendamentul 415
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, coerente și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

Or. en
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Amendamentul 416
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, flexibilitatea, energia din 
surse regenerabile și serviciile auxiliare, 
într-un mod care asigură compatibilitatea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 417
Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, energia din surse regenerabile 
și serviciile auxiliare, într-un mod care 
asigură compatibilitatea acestora;

34. invită Comisia, statele membre și 
părțile interesate relevante să transforme 
sistemele necesare de sprijin în mecanisme 
transparente, omogene și orientate către 
piață pentru a crea o piață comună pentru 
elementele de sprijin solicitate, cum ar fi 
eficiența energetică, „prosumatorii”, 
cogenerarea, flexibilitatea, energia din 
surse regenerabile și serviciile auxiliare, 
într-un mod care asigură compatibilitatea 
acestora;

Or. en
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Amendamentul 418
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. invită statele membre să pună în 
aplicare orientările Comisiei privind cele 
mai bune practici în domeniul energiilor 
regenerabile pentru a ridica gradul de 
convergență din interiorul sistemelor 
europene de sprijin pentru energiile 
regenerabile, realizarea unei 
aprovizionări cu energie optime din punct 
de vedere tehnologic, sigură și accesibilă, 
precum și pentru a consolida 
competitivitatea și potențialul de inovare 
pe piața internă europeană a energiei; 
subliniază, în plus, că statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a dispune de 
norme de sprijin speciale, care să permită 
dezvoltarea și utilizarea resurselor locale; 
actualele sisteme de sprijin naționale nu 
pot fi însă schimbate sau suspendate 
retroactiv;

Or. de

Amendamentul 419
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. recunoaște rolul esențial al piețelor 
exclusiv energetice care, prin niveluri 
adecvate de transparență și monitorizare, 
vor continua să lanseze semnale de preț
bazate pe piață, fapt care va asigura 
investiții adecvate în active de generare a 
energiei și va încuraja producția și 
utilizarea energiei electrice într-un mod 
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adecvat din punctul de vedere al eficienței 
energetice; invită Comisia să analizeze 
noi forme de piețe viitoare ale energiei 
care, spre deosebire de actualele 
mecanisme naționale de capacitate, ar 
putea genera fluxuri de venit suplimentar 
nediscriminatorii investitorilor în orice 
formă de producție de energie și ar putea 
asigura furnizarea mai rentabilă a 
serviciilor de flexibilitate în sectorul 
energiei;

Or. en

Amendamentul 420
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. invită Comisia, statele membre și 
autoritățile naționale de reglementare să 
revizuiască indicatorii utilizați pentru 
măsurarea gradului de concurență de pe 
piețele energiei și să includă indicatori 
precum proporția consumatorilor la cele 
mai ieftine tarife, abilitatea noilor 
companii de a intra pe piață și nivelurile 
de servicii destinate clienților și de 
inovare, având în vedere că toate aceste 
elemente vor contribui la crearea unei
imagini reale cu privire la nivelul 
competitivității de pe piață;

Or. en

Amendamentul 421
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. invită Comisia și statele membre să 
analizeze rolul și potențialul diferitelor 
surse de flexibilitate (producția flexibilă, 
interconectori, răspunsul din partea 
cererii și stocarea) în asigurarea 
operărilor fiabile și eficiente ale 
sistemelor de energie electrică;

Or. en

Amendamentul 422
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. invită Comisia și statele membre să 
oprească toate subvențiile și alte tipuri de 
sprijin și ajutoare de stat acordate 
producției tradiționale bazate pe surse 
fosile, acestea fiind susceptibile de a 
împiedica stabilirea transparentă a 
prețurilor și crearea unui mediu 
concurențial echitabil pentru furnizori;

Or. en

Amendamentul 423
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de 
energie a surselor de energie cu emisii 
reduse, în special energia din surse 

eliminat
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regenerabile, în ceea ce privește sprijinul 
financiar, cerințele tehnice la nivelul 
întregului sistem și structurarea pieței; 
subliniază că lipsa unei abordări 
coordonate a acestor surse a împiedicat 
până în prezent integrarea lor în sistemele 
energetice europene;

Or. fr

Amendamentul 424
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene;

35. invită Comisia să optimizeze 
integrarea în rețelele de energie a energiei
din surse regenerabile în ceea ce privește 
sprijinul financiar, cerințele tehnice la 
nivelul întregului sistem și structurarea
pieței; subliniază, în plus, că această 
integrare trebuie îmbunătățită printr-un 
grad mai ridicat de stocare a energiilor 
regenerabile și printr-o infrastructură de 
rețea adaptată la creșterea producției și 
acumulării de energii regenerabile;

Or. de

Amendamentul 425
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
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ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene;

ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și adaptarea actualei structuri a
pieței; subliniază faptul că actualul sistem 
european al energiei, creat pe baza 
nevoilor instalațiilor de producție 
centralizate și tradiționale, trebuie adaptat 
la contribuția tot mai mare a producției 
distribuite din surse regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 426
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene;

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; solicită 
Comisiei să evalueze necesitatea unor 
capacități de rezervă pentru a face față 
intermitențelor din producția de energie 
din surse regenerabile; subliniază că lipsa 
unei abordări coordonate a surselor de 
energie cu emisii reduse a împiedicat până 
în prezent integrarea lor în sistemele 
energetice europene;

Or. en

Amendamentul 427
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 35
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene;

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie
a ponderii tot mai mari a energiei din 
surse regenerabile, în ceea ce privește 
sprijinul financiar, cerințele tehnice la 
nivelul întregului sistem și structurarea 
pieței; subliniază că lipsa unei piețe interne 
a energiei transparente și competitive a 
îngreunat până în prezent integrarea lor în 
sistemele energetice europene

Or. en

Amendamentul 428
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene;

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene; are convingerea că, pe termen 
mediu și lung, se impune o integrare 
totală a acestor surse de energie în piața 
internă a energiei;

Or. de

Amendamentul 429
Gaston Franco
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Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene;

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; solicită, 
totodată, să se analizeze posibilele 
obstacole în calea integrării lor în 
sistemele energetice europene;

Or. en

Amendamentul 430
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene;

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene; subliniază importanța gazului 
ca un necesar combustibil de rezervă care 
facilitează utilizarea surselor
regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 431
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene;

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a energiei din surse regenerabile, în ceea 
ce privește sprijinul financiar, cerințele 
tehnice la nivelul întregului sistem și 
structurarea pieței; subliniază că lipsa unei 
abordări coordonate a acestor surse a 
împiedicat până în prezent integrarea lor 
eficientă și rentabilă în sistemele 
energetice europene;

Or. en

Amendamentul 432
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene;

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a complicat până în prezent 
integrarea lor armonioasă în sistemele 
energetice europene;

Or. fr
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Amendamentul 433
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene;

35. în ceea ce privește piața internă a 
energiei electrice, invită Comisia să 
examineze atent implicațiile integrării în 
rețelele de energie a surselor de energie cu 
emisii reduse, în special energia din surse 
regenerabile, în ceea ce privește sprijinul 
financiar, cerințele tehnice la nivelul 
întregului sistem și structurarea pieței; 
subliniază că lipsa unei abordări 
coordonate a acestor surse a împiedicat 
până în prezent integrarea lor în sistemele 
energetice europene;

Or. en

Amendamentul 434
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene;

35. invită Comisia să examineze atent 
implicațiile integrării în rețelele de energie 
a surselor de energie cu emisii reduse, în 
special energia din surse regenerabile, în 
ceea ce privește sprijinul financiar, 
cerințele tehnice la nivelul întregului 
sistem, cerințele privind capacitatea de 
sprijin și structurarea pieței; subliniază că 
lipsa unei abordări coordonate a acestor 
surse a împiedicat până în prezent 
integrarea lor în sistemele energetice 
europene;

Or. sl
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Amendamentul 435
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. invită Comisia să lanseze un dialog 
cu privire la modelul european de 
finanțare adecvat pentru energiile 
regenerabile pentru perioada de după 
2020, pentru a evita fragmentarea pieței 
interne europene a energiei și a asigura o 
concurență loială; constată însă deja că 
sistemele de alimentare care au beneficiat 
de un sprijin tehnologic consistent s-au 
dovedit și în trecut deosebit de flexibile și 
promițătoare;

Or. de

Amendamentul 436
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. solicită Comisiei să utilizeze în 
continuare fondurile de dezvoltare 
regională, fondurile de coeziune și alte 
fonduri structurale ale UE pentru a 
sprijini crearea de rețele inteligente de gaz 
și energie electrică în următoarea 
perioadă pentru a absorbi mai bine noi 
tipuri și surse de energie și pentru 
modernizarea tuturor regiunilor Europei; 
consideră că și OSD ar trebui încurajați 
să accepte adaptările la rețelele lor;

Or. en
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Amendamentul 437
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. invită Comisia și statele membre să 
evalueze necesitatea capacităților de 
rezervă pentru a face față perioadelor de 
vârf ale cererii și problemei surselor 
variabile de energie; invită Comisia 
Europeană și statele membre să abordeze 
constant problema unui nivel adecvat de 
remunerare a activelor flexibile necesare 
pentru a asigura stabilitatea sistemului și 
securitatea aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 438
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. solicită Comisiei să abordeze 
microgenerarea în cadrul viitoarei 
legislații europene privind energia, în 
special în contextul viitorului pachet al 
UE privind clima și energia pentru 2030; 
invită Comisia și statele membre să 
asigure un cadru de reglementare adecvat 
pentru a stimula producția locală de 
energie și microgenerarea;

Or. en
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Amendamentul 439
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 35 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35b. subliniază că, pentru a asigura 
stabilitatea sistemului și securitatea 
aprovizionării, orientările fără caracter 
obligatoriu privind mecanismele de 
capacitate ar trebui să le ofere statelor 
membre în cauză principii comune, cum 
ar fi neutralitatea tehnologică, 
implementarea în active noi și în cele 
existente, includerea fluxurilor 
transfrontaliere, soluții pentru răspunsul 
din partea cererii, precum și capacitățile 
flexibile; 

Or. en

Amendamentul 440
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
acorde atenție necesității de a dezvolta în 
continuare cogenerarea, ca cel mai 
eficient mod de a produce energie 
electrică și termică și să-și bazeze această 
opțiune pe implementarea la scară largă a 
încălzirii și a răcirii centralizate;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 441
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
acorde atenție necesității de a dezvolta în 
continuare cogenerarea, ca cel mai eficient 
mod de a produce energie electrică și 
termică și să-și bazeze această opțiune pe 
implementarea la scară largă a încălzirii și 
a răcirii centralizate;

36. invită Comisia și statele membre să 
propună stimulente pentru a debloca 
posibilitățile neexplorate ale 
microgenerării și să acorde atenție 
necesității de a dezvolta în continuare 
cogenerarea, ca cel mai eficient mod de a 
produce energie electrică și termică și să își 
bazeze această opțiune pe implementarea la 
scară largă a încălzirii și a răcirii 
centralizate;

Or. en

Amendamentul 442
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
acorde atenție necesității de a dezvolta în 
continuare cogenerarea, ca cel mai eficient
mod de a produce energie electrică și 
termică și să-și bazeze această opțiune pe
implementarea la scară largă a încălzirii și 
a răcirii centralizate;

36. invită Comisia și statele membre să 
acorde atenție necesității de a dezvolta în 
continuare cogenerarea, ca unul dintre cele
mai eficiente moduri de a produce energie 
electrică și termică și să adopte măsurile 
adecvate pentru implementarea la scară 
largă a încălzirii și a răcirii centralizate 
eficiente;

Or. en

Amendamentul 443
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 36
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită Comisia și statele membre să 
acorde atenție necesității de a dezvolta în 
continuare cogenerarea, ca cel mai eficient 
mod de a produce energie electrică și 
termică și să-și bazeze această opțiune pe 
implementarea la scară largă a încălzirii și 
a răcirii centralizate;

36. amintește că fiecare stat membru are 
responsabilitatea de a-și defini propriul 
mix energetic; invită Comisia și statele 
membre să acorde atenție necesității de a 
dezvolta în continuare cogenerarea, ca cel 
mai eficient mod de a produce energie 
electrică și termică și să își bazeze această 
opțiune pe implementarea la scară largă a 
încălzirii și a răcirii centralizate;

Or. en

Amendamentul 444
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. subliniază potențialul cogenerării de 
energie termică și electrică/încălzire și 
răcire centralizată de a permite creșterea 
ponderii energiei electrice intermitente 
prin creșterea flexibilității și a rezilienței 
pe piața energiei și asigurarea unei 
stocări economice a energiei pentru 
surplusul de energie electrică; invită 
Comisia să abordeze și să recompenseze 
această abilitate în viitoarea sa inițiativă 
privind cadrul pentru mecanismele de 
remunerare a capacității, precum și să 
sprijine acest tip de integrare și 
echilibrare între sectoare în cadrul 
strategiei Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 445
Judith A. Merkies, Claude Turmes
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Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. invită autoritățile naționale de 
reglementare să colaboreze cu 
organismele de reprezentare a 
consumatorilor pentru a promova 
angajamentul consumatorilor în 
dezvoltarea răspunsului din partea cererii, 
gestionarea cererii și programele de 
eficiență a energiei și pentru a identifica 
și aborda așteptările consumatorilor în 
timpul integrării piețelor de energie;

Or. en

Amendamentul 446
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. invită Comisia să inițieze un studiu 
în care să analizeze noi modele rentabile 
pentru piața europeană a energiei 
electrice pentru a asigura faptul că 
consumatorii primesc energie la prețuri 
rezonabile și pentru a preveni scurgerile 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 447
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. subliniază potențialul cogenerării de 
energie termică și electrică/încălzire și 
răcire centralizată de a permite creșterea 
ponderii energiei electrice intermitente 
prin creșterea flexibilității și a rezilienței 
pe piața energiei;

Or. en

Amendamentul 448
Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. invită Comisia să analizeze noi 
modele pentru piața europeană a energiei 
electrice, precum și modele rentabile de 
piață favorabile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 449
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. subliniază că trebuie eliminate 
obstacolele în calea concurenței și a 
dezvoltării în sensul pieței a tuturor 
infrastructurilor energetice, inclusiv a 
sistemelor publice de încălzire și răcire 
centralizate;

Or. en
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Amendamentul 450
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. subliniază că semnalele de preț și 
instrumentele bazate pe piață sunt cea 
mai rentabilă modalitate de a spori 
eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 451
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. încurajează Comisia și statele membre 
să sprijine, de asemenea, cercetarea și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în 
domeniul energiei care nu intră sub 
incidența cadrului strategiei Orizont 2020 
și al proiectelor EIT, întrucât aceasta este 
singura soluție pentru a face progrese în 
privința reducerii emisiilor, a
îmbunătățirii securității energetice și a 
consolidării poziției competitive a 
industriei UE pe piața mondială;

eliminat

Or. en

Amendamentul 452
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 37
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. încurajează Comisia și statele membre
să sprijine, de asemenea, cercetarea și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în 
domeniul energiei care nu intră sub 
incidența cadrului strategiei Orizont 2020 
și al proiectelor EIT, întrucât aceasta este 
singura soluție pentru a face progrese în 
privința reducerii emisiilor, a îmbunătățirii 
securității energetice și a consolidării 
poziției competitive a industriei UE pe 
piața mondială;

37. încurajează Comisia să sprijine, de 
asemenea, cercetarea tehnologiilor 
inovatoare în domeniul energiei în cadrul 
viitorului program-cadru de cercetare și 
să promoveze dezvoltarea acestora și 
invită statele membre să creeze sinergii 
între programele de cercetare europene și 
naționale, întrucât cercetarea este singura 
soluție pentru a face progrese în privința 
reducerii emisiilor, a îmbunătățirii 
securității energetice, a consolidării poziției 
competitive a industriei UE pe piața 
mondială și a garantării pe termen lung a 
unor tarife accesibile la electricitate;

Or. de

Amendamentul 453
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. încurajează Comisia și statele membre 
să sprijine, de asemenea, cercetarea și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în 
domeniul energiei care nu intră sub 
incidența cadrului strategiei Orizont 2020 
și al proiectelor EIT, întrucât aceasta este 
singura soluție pentru a face progrese în 
privința reducerii emisiilor, a îmbunătățirii 
securității energetice și a consolidării 
poziției competitive a industriei UE pe 
piața mondială;

37. încurajează Comisia și statele membre 
să sprijine, de asemenea, cercetarea și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în 
domeniul energiei, de exemplu pentru 
transportul și stocarea de energie electrică 
fără carbon, care nu intră sub incidența 
cadrului strategiei Orizont 2020 și al 
proiectelor EIT, întrucât aceasta este 
singura soluție pentru a face progrese în 
privința reducerii emisiilor, a îmbunătățirii 
securității energetice, a consolidării 
poziției competitive a industriei UE pe 
piața mondială, a menținerii poziției UE de 
lider în tehnologie și a contribuției la 
agenda europeană pentru creștere și 
locuri de muncă;

Or. en
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Amendamentul 454
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. încurajează Comisia și statele membre 
să sprijine, de asemenea, cercetarea și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în 
domeniul energiei care nu intră sub 
incidența cadrului strategiei Orizont 2020 
și al proiectelor EIT, întrucât aceasta este 
singura soluție pentru a face progrese în 
privința reducerii emisiilor, a îmbunătățirii 
securității energetice și a consolidării 
poziției competitive a industriei UE pe 
piața mondială;

37. încurajează Comisia și statele membre 
să sprijine, de asemenea, cercetarea și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în 
domeniul energiei și îmbunătățirea 
tehnologiilor existente care nu intră sub 
incidența cadrului strategiei Orizont 2020 
și al proiectelor EIT, întrucât aceasta este 
singura soluție pentru a face progrese în 
privința reducerii emisiilor, a îmbunătățirii 
securității energetice și a consolidării 
poziției competitive a industriei UE pe 
piața mondială; atrage atenția asupra 
necesității de a oferi industriei securitate 
juridică și după 2020; 

Or. en

Amendamentul 455
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. încurajează Comisia și statele membre 
să sprijine, de asemenea, cercetarea și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în 
domeniul energiei care nu intră sub 
incidența cadrului strategiei Orizont 2020 
și al proiectelor EIT, întrucât aceasta este 
singura soluție pentru a face progrese în 
privința reducerii emisiilor, a îmbunătățirii 
securității energetice și a consolidării 
poziției competitive a industriei UE pe 
piața mondială;

37. încurajează Comisia și statele membre 
să sprijine cercetarea și dezvoltarea 
tehnologiilor inovatoare foarte eficiente în 
domeniul energiei, cum ar fi energia 
curată pe bază de carbon, care nu intră sub 
incidența cadrului strategiei Orizont 2020 
și al proiectelor EIT, întrucât aceasta este 
singura soluție pentru a face progrese în 
privința reducerii emisiilor, a îmbunătățirii 
securității energetice și a consolidării 
poziției competitive a industriei UE pe 
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piața mondială;

Or. pl

Amendamentul 456
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. încurajează Comisia și statele membre 
să sprijine, de asemenea, cercetarea și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în 
domeniul energiei care nu intră sub 
incidența cadrului strategiei Orizont 2020 
și al proiectelor EIT, întrucât aceasta este 
singura soluție pentru a face progrese în 
privința reducerii emisiilor, a îmbunătățirii 
securității energetice și a consolidării 
poziției competitive a industriei UE pe 
piața mondială;

37. încurajează Comisia și statele membre 
să sprijine, de asemenea, cercetarea și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în 
domeniul energiei care nu intră sub 
incidența cadrului strategiei Orizont 2020 
și al proiectelor EIT, întrucât aceasta este 
soluția pentru a face progrese în privința 
reducerii emisiilor, a îmbunătățirii 
securității energetice și a consolidării 
poziției competitive a industriei UE pe 
piața mondială;

Or. fi

Amendamentul 457
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. observă că obiectivele pieței interne 
pentru energie electrică și gaz, obiectivele 
legate de schimbările climatice, 
considerațiile legate de securitatea 
aprovizionării, protecția consumatorilor și 
promovarea ocupării forței de muncă sunt 
interconectate dar și, uneori, 
contradictorii; consideră, prin urmare, că 
este necesar angajamentul pentru un 
dialog politic permanent la nivel național 
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și european între Comisie, statele membre 
și toate părțile interesate, cum ar fi 
sectorul public și privat, partenerii sociali 
și organizațiile care reprezintă interesele 
gospodăriilor cu venituri reduse; solicită 
Comisiei să prezinte o propunere privind 
instituirea unui comitet consultativ 
european în domeniul energiei care să 
reprezinte o mare varietate de actori și să 
ofere asistență Comisiei și Parlamentului 
cu privire la viitoarele etape în 
deschiderea pieței interne a gazului și 
energiei electrice;

Or. en

Amendamentul 458
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. îndeamnă Comisia să pună la 
dispoziție un nivel suficient de finanțare 
pentru dezvoltarea rețelelor inteligente de 
distribuție, care reprezintă cel mai 
rentabil mod de pătrundere la scară largă 
a producției distribuite din surse 
regenerabile de energie, asigurând 
totodată securitatea aprovizionării și 
realizarea de potențiale de economisire a 
energiei;

Or. en

Amendamentul 459
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. recomandă introducerea pragurilor 
pentru prețul dioxidului de carbon la 
licitații în cadrul UE ETS;

Or. en

Amendamentul 460
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. invită Comisia și statele membre să 
continue consolidarea politicii energetice 
a UE și după 2020, prin stabilirea de 
obiective ambițioase și obligatorii pentru 
2030 privind energia din surse 
regenerabile, eficiența energetică și 
emisiile de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 461
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 37 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37c. regretă nivelul scăzut al prețurilor în 
cadrul UE ETS, determinat în principal 
de influxul de credite internaționale 
ieftine în valoare de 1,5 miliarde EUR, 
care au condus la un mediu concurențial 
inechitabil, în special pentru cărbune și 
gaz;
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Or. en

Amendamentul 462
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 37 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37d. observă că actualul sistem, cu o piață 
internă fragmentată, presupune provocări 
în ceea ce privește gradul de stabilitate pe 
termen lung pentru companii și 
investitori, fapt care ar putea conduce la 
închiderea instalațiilor și nesiguranța 
locurilor de muncă și a capacităților; 
solicită Comisiei să efectueze o evaluare 
independentă a viitorului pieței interne a 
gazului și a energiei electrice, care să aibă 
în centrul ei investițiile, ocuparea forței de 
muncă din sector, mediul și protecția 
consumatorilor; solicită finalizarea 
acestei evaluări până în martie 2014, 
precum și caracterul cuprinzător al 
acesteia prin includerea părerii părților 
interesate, cum ar fi partenerii sociali, 
reprezentanții gospodăriilor cu venituri 
reduse, organizațiile de mediu și IMM-
urile;

Or. en


