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Amendamentul 1
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 192 
alineatul (2) și articolul 194 din TFUE,

Or. en

Amendamentul 2
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva privind 
proiectarea ecologică și implicațiile sale 
pentru proiectarea produselor ecologice și 
a dispozitivelor mixte pentru generarea de 
căldură și electricitate (Micro CHP3),

– având în vedere Directiva privind 
proiectarea ecologică (2009/125/CE) și
Directiva privind etichetarea energetică 
(2010/30/UE), precum și regulamentele de 
punere în aplicare ale acestora, 

Or. en

Amendamentul 3
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere întrebarea adresată 
Comisiei cu privire la proiectele de 
investiții în cadrul parteneriatelor civice 
(E-011185-2012),

Or. de
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Amendamentul 4
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Uniunea Europeană este din ce 
în ce mai dependentă de importurile din 
țări terțe pentru nevoile sale de energie și, 
prin urmare, este nevoie de o schimbare
pentru atingerea obiectivelor Uniunii în 
materie de combatere a schimbărilor 
climatice, energie și creștere economică;

B. întrucât Uniunea Europeană este din ce 
în ce mai dependentă de importurile din 
țări terțe pentru nevoile sale de energie și, 
prin urmare, este nevoie să se stimuleze un 
model descentralizat pentru un model de 
producție și de consum al energiei la nivel 
mai local și descentralizat pentru atingerea 
obiectivelor Uniunii în materie de 
combatere a schimbărilor climatice, 
energie și creștere economică;

Or. en

Amendamentul 5
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât utilizarea de combustibili fosili 
ca sursă de energie a cauzat creșterea 
nivelurilor de CO2 din atmosferă și a 
condus, prin urmare, la schimbări climatice 
globale; întrucât Uniunea Europeană a 
stabilit obiective privind generarea de 
energie regenerabilă până în 2020 și 
lucrează în prezent la un cadru de politici 
privind combaterea schimbărilor climatice 
și energia pentru 2030; întrucât în prezent
nu există nicio strategie specifică cu 
privire la generarea de energie la scară 
redusă (microgenerare), iar dispozițiile 
relevante sunt dispersate în cadrul a 
multiple inițiative legislative și 

C. întrucât utilizarea de combustibili fosili 
ca sursă de energie a cauzat creșterea 
nivelurilor de CO2 din atmosferă și a 
condus, prin urmare, la schimbări climatice 
globale; întrucât Uniunea Europeană a 
stabilit obiective privind generarea de 
energie regenerabilă până în 2020 și 
lucrează în prezent la un cadru de politici 
privind combaterea schimbărilor climatice 
și energia pentru 2030; întrucât în prezent 
există dispoziții cu privire la generarea de 
energie la scară redusă (microgenerare),
chiar dacă acestea sunt dispersate în 
cadrul unor inițiative legislative și 
nelegislative cum ar fi Directiva privind 
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nelegislative; energia din surse regenerabile și Directiva 
privind eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 6
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât liderii Uniunii Europene ar 
trebui să preia conducerea acțiunilor de 
tranziție în domeniul energetic, ținând 
seama de nevoia de participare a tuturor 
cetățenilor europeni, indiferent de venitul 
sau averea acestora; întrucât energia la 
scară redusă contribuie la combaterea 
penuriei energetice, contribuie la crearea 
de noi locuri de muncă și la creșterea 
economică și poate conduce la un nou 
mijloc de combatere a crizei financiare;

D. întrucât liderii Uniunii Europene ar 
trebui să preia conducerea acțiunilor de 
tranziție în domeniul energetic, ținând 
seama de nevoia de participare a tuturor 
cetățenilor europeni, indiferent de venitul 
sau averea acestora; întrucât energia la 
scară redusă contribuie la stimularea 
coeziunii în cadrul comunităților, la 
combaterea penuriei energetice, la crearea 
de noi locuri de muncă și la creșterea 
economică și poate conduce la un nou 
mijloc de combatere a crizei economice 
actuale;

Or. en

Amendamentul 7
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât liderii Uniunii Europene ar 
trebui să preia conducerea acțiunilor de 
tranziție în domeniul energetic, ținând 
seama de nevoia de participare a tuturor 
cetățenilor europeni, indiferent de venitul 
sau averea acestora; întrucât energia la 
scară redusă contribuie la combaterea 

D. întrucât liderii Uniunii Europene ar 
trebui să preia conducerea acțiunilor de 
tranziție în domeniul energetic, ținând 
seama de nevoia de participare a tuturor 
cetățenilor europeni, indiferent de venitul 
sau averea acestora; întrucât energia la 
scară redusă poate contribui la combaterea
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penuriei energetice, contribuie la crearea 
de noi locuri de muncă și la creșterea 
economică și poate conduce la un nou 
mijloc de combatere a crizei financiare;

penuriei energetice, contribuie la crearea 
de noi locuri de muncă și la creșterea 
economică și poate conduce la un nou 
mijloc de combatere a crizei financiare;

Or. en

Amendamentul 8
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât generarea de energie la scară 
redusă reprezintă o șansă pentru 
gospodăriile individuale, pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
comunități de a deveni producători de 
energie; întrucât consumatorii devin 
informați cu privire la modurile eficiente 
de a produce și de a consuma energia;
întrucât posibilitatea oferită consumatorilor 
de a-și genera propria electricitate și 
căldură poate contribui la crearea unei 
societăți mai durabile și mai favorabile 
participării; întrucât Comunicarea privind 
piața internă a energiei abordează 
chestiunea consolidării poziției
„prosumatorilor”, însă există încă multe 
provocări legate de această piață care 
trebuie abordate pentru realizarea unei 
societăți „prosumatoare”;

E. întrucât generarea de energie la scară 
redusă, descentralizată și în proprietatea 
comunității reprezintă o șansă pentru
gospodăriile individuale, pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru
cetățeni individuali și comunități de a 
deveni producători de energie; întrucât 
consumatorii devin informați cu privire la 
modurile eficiente de a produce și de a 
consuma energia; întrucât posibilitatea 
oferită consumatorilor de a-și genera 
propria electricitate și căldură poate 
contribui la crearea unei societăți mai 
durabile și mai favorabile participării;
întrucât Comunicarea privind piața internă 
a energiei abordează chestiunea
consolidării poziției „prosumatorilor”;
subliniază că consumatorii au deja 
numeroase oportunități de a se implica 
activ în producția și consumul eficient de 
energie; 

Or. en

Amendamentul 9
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul E



AM\937743RO.doc 7/45 PE513.047v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât generarea de energie la scară 
redusă reprezintă o șansă pentru 
gospodăriile individuale, pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
comunități de a deveni producători de 
energie; întrucât consumatorii devin 
informați cu privire la modurile eficiente 
de a produce și de a consuma energia;
întrucât posibilitatea oferită consumatorilor 
de a-și genera propria electricitate și 
căldură poate contribui la crearea unei 
societăți mai durabile și mai favorabile 
participării; întrucât Comunicarea privind 
piața internă a energiei abordează 
chestiunea consolidării poziției
„prosumatorilor”, însă există încă multe 
provocări legate de această piață care 
trebuie abordate pentru realizarea unei 
societăți „prosumatoare”;

E. întrucât generarea de energie la scară 
redusă reprezintă o șansă pentru 
gospodăriile individuale, pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
comunități de a deveni producători de 
energie; întrucât consumatorii devin 
informați cu privire la modurile eficiente 
de a produce și de a consuma energia;
întrucât posibilitatea oferită consumatorilor 
de a-și genera propria electricitate și 
căldură poate contribui la crearea unei 
societăți mai durabile și mai favorabile 
participării; întrucât Comunicarea privind 
piața internă a energiei abordează 
chestiunea consolidării poziției
„prosumatorilor”;

Or. en

Amendamentul 10
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât generarea de energie la scară 
redusă reprezintă o șansă pentru 
gospodăriile individuale, pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
comunități de a deveni producători de 
energie; întrucât consumatorii devin 
informați cu privire la modurile eficiente 
de a produce și de a consuma energia;
întrucât posibilitatea oferită consumatorilor 
de a-și genera propria electricitate și 
căldură poate contribui la crearea unei 
societăți mai durabile și mai favorabile 
participării; întrucât Comunicarea privind 

E. întrucât generarea de energie la scară 
redusă reprezintă o șansă pentru 
gospodăriile individuale, pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
comunități și orașe de a deveni producători 
de energie; întrucât consumatorii trebuie să 
fie sensibilizați cu privire la modurile 
eficiente de a produce și de a consuma 
energia; întrucât posibilitatea oferită 
consumatorilor de a-și genera propria 
electricitate și căldură poate contribui la 
crearea unei societăți mai durabile și mai 
favorabile participării; întrucât 
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piața internă a energiei abordează 
chestiunea consolidării poziției
„prosumatorilor”, însă există încă multe 
provocări legate de această piață care 
trebuie abordate pentru realizarea unei 
societăți „prosumatoare”;

Comunicarea privind piața internă a 
energiei abordează chestiunea consolidării 
poziției „prosumatorilor”, însă există încă 
multe provocări legate de această piață care 
trebuie abordate pentru realizarea unei 
societăți „prosumatoare”;

Or. nl

Amendamentul 11
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât generarea de energie la scară 
redusă reprezintă o șansă pentru 
gospodăriile individuale, pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
comunități de a deveni producători de 
energie; întrucât consumatorii devin 
informați cu privire la modurile eficiente 
de a produce și de a consuma energia;
întrucât posibilitatea oferită consumatorilor 
de a-și genera propria electricitate și 
căldură poate contribui la crearea unei 
societăți mai durabile și mai favorabile 
participării; întrucât Comunicarea privind 
piața internă a energiei abordează 
chestiunea consolidării poziției
„prosumatorilor”, însă există încă multe 
provocări legate de această piață care 
trebuie abordate pentru realizarea unei 
societăți „prosumatoare”;

E. întrucât generarea de energie la scară 
redusă reprezintă o șansă pentru 
gospodăriile individuale, pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
comunități de a colabora pentru a combate 
schimbările climatice devenind
producători de energie; întrucât 
consumatorii devin informați cu privire la 
modurile eficiente de a produce și de a 
consuma energia; întrucât posibilitatea 
oferită consumatorilor de a-și genera 
propria electricitate și căldură poate 
contribui la crearea unei societăți mai 
durabile și mai favorabile participării;
întrucât Comunicarea privind piața internă 
a energiei abordează chestiunea 
consolidării poziției „prosumatorilor”, însă 
există încă multe provocări legate de 
această piață care trebuie abordate pentru 
realizarea unei societăți „prosumatoare”;

Or. en

Amendamentul 12
Judith A. Merkies
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât generarea de energie la scară 
redusă reprezintă o șansă pentru
gospodăriile individuale, pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
comunități de a deveni producători de 
energie; întrucât consumatorii devin 
informați cu privire la modurile eficiente 
de a produce și de a consuma energia;
întrucât posibilitatea oferită consumatorilor 
de a-și genera propria electricitate și 
căldură poate contribui la crearea unei 
societăți mai durabile și mai favorabile 
participării; întrucât Comunicarea privind 
piața internă a energiei abordează 
chestiunea consolidării poziției
„prosumatorilor”, însă există încă multe 
provocări legate de această piață care 
trebuie abordate pentru realizarea unei 
societăți „prosumatoare”;

E. întrucât generarea de energie la scară 
redusă reprezintă o șansă pentru
gospodării, pentru întreprinderile mici și 
mijlocii și pentru comunități de a deveni 
producători de energie; întrucât 
consumatorii devin informați cu privire la 
modurile eficiente de a produce și de a 
consuma energia; întrucât posibilitatea 
oferită consumatorilor de a-și genera 
propria electricitate și căldură poate 
contribui la crearea unei societăți mai 
durabile și mai favorabile participării;
întrucât Comunicarea privind piața internă 
a energiei abordează chestiunea 
consolidării poziției „prosumatorilor”, însă 
există încă multe provocări legate de 
această piață care trebuie abordate pentru 
realizarea unei societăți „prosumatoare”;

Or. en

Amendamentul 13
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât stimulentele pentru generarea 
de energie și căldură la scară redusă diferă 
mult în rândul statelor membre; întrucât 
politicile UE au fost în mare măsură 
lipsite de succes în a aborda problema
generării de energie la scară redusă în 
Europa,

G. întrucât stimulentele pentru generarea 
de energie și căldură la scară redusă diferă 
mult în rândul statelor membre; întrucât 
politicile UE ar trebui să fie mai bine puse 
în aplicare pentru a exploata potențialul
generării de energie la scară redusă în 
Europa,

Or. en
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Amendamentul 14
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Subrubrica -1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Definiție
-1. În scopul prezentei propuneri, 
termenul de microgenerare este definit ca 
fiind generarea la scară redusă a 
agentului de încălzire/răcire și a 
electricității furnizând energie la nivel 
individual sau la nivelul IMM-urilor în 
vederea satisfacerii nevoilor proprii ale 
acestora, precum și diferite forme ale 
producției la scară mică grupate sau în 
cooperativă la nivelul comunității pentru 
satisfacerea nevoilor locale;
microgenerarea include diferite tehnologii 
(energie hidroelectrică, geotermală, 
energie solară, maritimă, eoliană, pompe 
de căldură, biomasă), punându-se accent 
în special pe caracterul regenerabil și 
sustenabil.

Or. en

Amendamentul 15
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. afirmă că microgenerarea va reprezenta 
un element vital în viitor în ceea ce 
privește generarea de energie, dacă se 
dorește ca Europa să își îndeplinească 
obiectivele pe termen lung în materie de 
energie regenerabilă;

1. afirmă că microgenerarea va reprezenta 
un element vital în viitor în ceea ce 
privește generarea de energie, dacă se 
dorește ca Europa să își îndeplinească 
obiectivele pe termen lung în materie de 
energie regenerabilă; reamintește că 
microgenerarea contribuie la creșterea 
ponderii totale a energiilor regenerabile 
în mixul energetic al UE și permite un 
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consum eficient de energie electrică 
aproape de punctul unde aceasta este 
generată, evitându-se pierderile în timpul 
transportului; 

Or. en

Amendamentul 16
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. remarcă faptul că producția la scară 
redusă descentralizată și inițiativele 
deținute de cetățeni s-au dovedit a fi 
rezistente la criză, contribuie la 
dezvoltarea locală, crearea de locuri de 
muncă, determinând independență 
energetică și eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 17
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că utilizarea cu succes a 
microgenerării depinde de mulți factori 
diferiți, cum ar fi buna funcționare a pieței 
interne europene a energiei, precum și de 
politici eficiente pentru a stimula 
microgenerarea la nivel european, național 
și local;

2. reamintește că utilizarea cu succes a 
microgenerării depinde de mulți factori 
diferiți, cum ar fi buna funcționare a pieței 
interne europene a energiei,
implementarea infrastructurii energetice 
inteligente, în special la nivelul 
distribuției, precum și de politici eficiente
pe termen scurt și lung pentru a stimula 
microgenerarea la nivel european, național 
și local;
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Or. en

Amendamentul 18
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că utilizarea cu succes a 
microgenerării depinde de mulți factori 
diferiți, cum ar fi buna funcționare a pieței 
interne europene a energiei, precum și de 
politici eficiente pentru a stimula 
microgenerarea la nivel european, național 
și local;

2. reamintește că utilizarea cu succes a 
microgenerării depinde de mulți factori 
diferiți, cum ar fi buna funcționare a pieței 
interne europene a energiei,
implementarea infrastructurii energetice 
inteligente, precum și de politici eficiente 
pentru a stimula microgenerarea la nivel 
european, național și local;

Or. en

Amendamentul 19
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că utilizarea cu succes a 
microgenerării depinde de mulți factori 
diferiți, cum ar fi buna funcționare a pieței 
interne europene a energiei, precum și de 
politici eficiente pentru a stimula 
microgenerarea la nivel european, național 
și local;

2. reamintește că utilizarea cu succes a 
microgenerării depinde de mulți factori 
diferiți, cum ar fi buna funcționare a pieței 
interne europene a energiei, dezvoltarea 
infrastructurii inteligente, precum și de 
politici eficiente pentru a stimula 
microgenerarea la nivel european, național 
și local;

Or. nl

Amendamentul 20
Sari Essayah
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că utilizarea cu succes a 
microgenerării depinde de mulți factori 
diferiți, cum ar fi buna funcționare a pieței 
interne europene a energiei, precum și de 
politici eficiente pentru a stimula 
microgenerarea la nivel european, național 
și local;

2. reamintește că utilizarea cu succes a 
microgenerării depinde de mulți factori 
diferiți, cum ar fi buna funcționare a pieței 
interne europene a energiei și dezvoltarea 
tehnică a instalațiilor de microgenerare, 
precum și de politici eficiente pentru a 
stimula microgenerarea la nivel european, 
național și local;

Or. fi

Amendamentul 21
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că utilizarea cu succes a 
microgenerării depinde de mulți factori 
diferiți, cum ar fi buna funcționare a pieței 
interne europene a energiei, precum și de 
politici eficiente pentru a stimula 
microgenerarea la nivel european, național 
și local;

2. reamintește că utilizarea cu succes a 
microgenerării depinde de mulți factori 
diferiți, cum ar fi buna funcționare a pieței 
interne europene a energiei, precum și de 
politici eficiente și scheme de sprijin
pentru a stimula microgenerarea la nivel 
european, național și local;

Or. en

Amendamentul 22
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 2 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) recunoaște rolul cercetării și 
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tehnologiei în îmbunătățirea eficienței și 
reducerea costurilor microgenerării;

Or. en

Amendamentul 23
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că bariere specifice 
limitează implementarea pe scară mai 
largă a tehnologiilor de microgenerare, 
printre ele numărându-se provocarea 
legată de costurile ridicate ale investițiilor 
inițiale, nivelul ridicat al complexității 
administrative asociate cu conectarea și 
accesul la rețeaua de electricitate, lipsa de 
cunoștințe privind economiile de energie 
și de bani asociate cu diferitele tehnologii 
de microgenerare de-a lungul ciclului lor 
de viață;

Or. en

Amendamentul 24
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că penuria de energie 
reprezintă o problemă din ce în ce mai 
gravă; subliniază faptul că facilitarea 
microgenerării poate oferi mai mult control
consumatorilor în ceea ce privește 
consumul de energie și poate reduce 
penuria de energie; cere să se acorde o 
atenție deosebită chiriașilor care adesea nu 

3. subliniază că penuria de energie 
reprezintă o problemă din ce în ce mai 
gravă; subliniază faptul că facilitarea
utilizării microgenerării descentralizate, 
eficiente din punct de vedere energetic și a 
inițiativelor în proprietatea comunității le
poate permite consumatorilor să devină 
agenți activi în sectorul energetic, ei 
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au la dispoziție mijloace de îmbunătățire a 
eficienței energetice și de generare a 
propriei energii;

dobândind totodată mai mult control în 
ceea ce privește consumul de energie, și 
poate reduce penuria de energie; cere să se 
acorde o atenție deosebită chiriașilor care 
adesea nu au la dispoziție mijloace de 
îmbunătățire a eficienței energetice și de 
generare a propriei energii; remarcă rolul 
important al proiectelor cetățenilor pentru 
generarea colectivă a energiei 
regenerabile care au fost inițiate de 
companiile energetice locale pentru a 
încuraja participarea consumatorilor; 
remarcă importanța promovării 
agregatorilor locali și regionali care ar 
permite participarea eficientă și în 
condiții de siguranță a cetățenilor pe piața 
energiei electrice, asigurând prețuri 
echitabile „prosumatorului” pentru 
serviciile furnizate sistemului energetic;

Or. en

Amendamentul 25
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că penuria de energie 
reprezintă o problemă din ce în ce mai 
gravă; subliniază faptul că facilitarea 
microgenerării poate oferi mai mult control 
consumatorilor în ceea ce privește 
consumul de energie și poate reduce 
penuria de energie; cere să se acorde o 
atenție deosebită chiriașilor care adesea nu 
au la dispoziție mijloace de îmbunătățire a 
eficienței energetice și de generare a 
propriei energii;

3. subliniază că penuria de energie 
reprezintă o problemă din ce în ce mai 
gravă; întrucât prețurile energiei au 
crescut în ultimii ani din cauza unor 
factori precum creșterea prețurilor 
combustibililor fosili sau subvențiile 
pentru energiile regenerabile trecute în 
povara consumatorilor; subliniază faptul 
că facilitarea microgenerării poate oferi 
mai mult control consumatorilor în ceea ce 
privește consumul de energie și poate juca 
un rol în a preveni apariția sărăciei 
energetice; cere să se acorde o atenție 
deosebită chiriașilor care adesea nu au la 
dispoziție mijloace de îmbunătățire a 
eficienței energetice și de generare a 
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propriei energii;

Or. en

Amendamentul 26
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că penuria de energie 
reprezintă o problemă din ce în ce mai 
gravă; subliniază faptul că facilitarea 
microgenerării poate oferi mai mult control 
consumatorilor în ceea ce privește 
consumul de energie și poate reduce 
penuria de energie; cere să se acorde o 
atenție deosebită chiriașilor care adesea nu 
au la dispoziție mijloace de îmbunătățire a 
eficienței energetice și de generare a 
propriei energii;

3. subliniază că penuria de energie 
reprezintă o problemă din ce în ce mai 
gravă; subliniază faptul că facilitarea 
microgenerării poate oferi mai mult control 
consumatorilor în ceea ce privește 
consumul de energie și poate reduce 
penuria de energie; remarcă faptul că 
microgenerarea energiei reprezintă de 
fapt o șansă de restructurare a societății 
într-o manieră mai sustenabilă, dar și mai 
echitabilă și bazată pe cooperare; cere să 
se acorde o atenție deosebită chiriașilor 
care adesea nu au la dispoziție mijloace de 
îmbunătățire a eficienței energetice și de 
generare a propriei energii;

Or. en

Amendamentul 27
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că penuria de energie 
reprezintă o problemă din ce în ce mai 
gravă; subliniază faptul că facilitarea 
microgenerării poate oferi mai mult control 
consumatorilor în ceea ce privește 
consumul de energie și poate reduce 

3. subliniază că penuria de energie 
reprezintă o problemă din ce în ce mai 
gravă; subliniază faptul că facilitarea 
microgenerării poate oferi mai mult control 
consumatorilor în ceea ce privește 
consumul de energie și poate reduce
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penuria de energie; cere să se acorde o 
atenție deosebită chiriașilor care adesea nu 
au la dispoziție mijloace de îmbunătățire a 
eficienței energetice și de generare a 
propriei energii;

cantitatea de energie pe care aceștia 
trebuie să o cumpere și deci penuria de 
energie; cere să se acorde o atenție 
deosebită chiriașilor care adesea nu au la 
dispoziție mijloace de îmbunătățire a 
eficienței energetice și de generare a 
propriei energii;

Or. en

Amendamentul 28
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că tehnologiile de 
microgenerare cum ar fi micro-PCCE și 
energiile regenerabile produse la scară 
mică permit realizarea de clădiri cu 
energie zero sau pozitivă care alimentează 
în rețea surplusul de energie electrică 
produsă la fața locului;

Or. en

Amendamentul 29
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de importanța promovării unor 
cooperative locale de energie regenerabilă 
pentru a crește participarea cetățenilor, 
pentru a îmbunătăți accesul la energia 
regenerabilă și pentru a genera investiții 
financiare;

4. ia act de importanța promovării unor 
cooperative locale de energie regenerabilă 
pentru a crește participarea cetățenilor, 
pentru a îmbunătăți accesul la energia 
regenerabilă și pentru a genera investiții 
financiare; remarcă faptul că autoritățile 
locale joacă un rol important în 
promovarea și stimularea microgenerării 
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în rândul cetățenilor, al IMM-urilor și al 
părților interesate;

Or. en

Amendamentul 30
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de importanța promovării unor 
cooperative locale de energie regenerabilă 
pentru a crește participarea cetățenilor, 
pentru a îmbunătăți accesul la energia 
regenerabilă și pentru a genera investiții 
financiare;

4. ia act de importanța promovării unor 
cooperative locale de energie regenerabilă 
pentru a crește sensibilizarea și
participarea cetățenilor la producția de 
energie la scară mică, pentru a îmbunătăți
implicarea în energia regenerabilă și 
pentru a genera investiții financiare;

Or. en

Amendamentul 31
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de importanța promovării unor 
cooperative locale de energie regenerabilă 
pentru a crește participarea cetățenilor, 
pentru a îmbunătăți accesul la energia 
regenerabilă și pentru a genera investiții 
financiare;

4. ia act de importanța promovării unor 
cooperative locale de energie regenerabilă
și a proiectelor de generare în comun la 
nivel urban pentru a crește participarea 
cetățenilor, pentru a îmbunătăți accesul la 
energia regenerabilă și pentru a genera 
investiții financiare;

Or. nl
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Amendamentul 32
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. observă faptul că, pentru a promova 
microgenerarea de electricitate, sunt 
necesare contoare de curent inteligente 
care pot calcula electricitatea folosită de 
producător pentru nevoile proprii și 
cantitatea care urmează să fie alimentată 
în rețea, precum și contoare de energie 
termică pentru monitorizarea căldurii 
care intră și iese de pe o proprietate dintr-
o rețea de termoficare, astfel încât să se 
poată contabiliza energia termică 
produsă;

Or. fi

Amendamentul 33
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. observă că în numeroase cazuri este 
viabilă opțiunea de a alimenta instalații 
cu căldură și electricitate produse 
combinat chiar și prin microgenerare, 
deoarece acest lucru îmbunătățește 
deseori semnificativ eficiența energetică;

Or. fi

Amendamentul 34
Judith A. Merkies
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. remarcă faptul că utilizarea pe scară 
largă a microgenerării va avea un impact
semnificativ asupra rețelelor și va 
reprezenta o mare provocare pentru 
organele de reglementare și operatorii de 
rețele la diferite niveluri;

6. remarcă faptul că utilizarea pe scară 
largă a microgenerării reprezintă un pas 
important în tranziția de la sistemul
energetic centralizat tradițional la un 
sistem energetic mai flexibil și 
descentralizat care este necesar pentru a 
atinge obiectivele UE în materie de 
energie și climă; subliniază importanța 
promovării microgenerării, abordându-se 
totodată într-o manieră echitabilă 
aspectele legate de operatorii rețelelor de 
distribuție, inclusiv partajarea costurilor,
și subliniază că impactul pozitiv al 
serviciilor auxiliare furnizate de 
microgeneratori care contribuie la o 
funcționare în condiții de siguranță a 
sistemului trebuie recompensat în mod 
echitabil;

Or. en

Amendamentul 35
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. remarcă faptul că utilizarea pe scară 
largă a microgenerării va avea un impact 
semnificativ asupra rețelelor și va 
reprezenta o mare provocare pentru 
organele de reglementare și operatorii de 
rețele la diferite niveluri;

6. remarcă faptul că utilizarea pe scară 
largă a microgenerării va avea un impact 
semnificativ asupra rețelelor, care trebuie 
să devină mai inteligente și mai flexibile, 
și va reprezenta o mare provocare pentru 
organele de reglementare și operatorii de 
rețele la diferite niveluri; prin urmare, 
subliniază că este necesar să se ia deciziile 
corecte, să se adopte obiectivele 
corespunzătoare și să nu se mai amâne 
investițiile necesare și reglementările 
ambițioase;
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Or. nl

Amendamentul 36
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. remarcă faptul că utilizarea pe scară 
largă a microgenerării va avea un impact 
semnificativ asupra rețelelor și va 
reprezenta o mare provocare pentru 
organele de reglementare și operatorii de 
rețele la diferite niveluri;

6. remarcă faptul că utilizarea pe scară 
largă a microgenerării, inclusiv prin 
stimularea sistemelor de cooperative 
locale, va avea un impact semnificativ 
asupra rețelelor și va reprezenta o mare 
provocare pentru organele de reglementare 
și operatorii de rețele la diferite niveluri;
subliniază, așadar, potențialul rețelelor de 
distribuție inteligente și al instrumentelor 
de stocare a energiei și de gestionare a 
cererii;

Or. en

Amendamentul 37
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că o creștere a capacității 
de microgenerare în Europa poate fi 
foarte costisitoare, iar investițiile tot mai 
mari din partea consumatorilor-
producători individuali în microgenerare 
vor face necesare și alte investiții la 
diferite niveluri ale sistemului energetic, 
de exemplu în sistemele de distribuție și de 
transport care facilitează utilizarea 
microgenerării; subliniază că acest lucru 
nu poate submina siguranța deplină a 
aprovizionării sau crește artificial 
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prețurile energiei; este de acord cu 
Consiliul European că politica energetică 
a UE trebuie să garanteze siguranța 
aprovizionării gospodăriilor și 
întreprinderilor la prețuri și costuri 
rezonabile și competitive;

Or. en

Amendamentul 38
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei Europene să elaboreze 
orientări pentru organele de reglementare și 
pentru operatorii de sistem cu privire la 
modul de simplificare a sarcinilor 
administrative legate de funcționarea și 
conectarea unităților de microgenerare la 
rețea;

7. solicită Comisiei Europene să elaboreze 
orientări pentru organele de reglementare și 
pentru operatorii de sistem cu privire la 
modul de simplificare a sarcinilor 
administrative legate de funcționarea și 
conectarea unităților de microgenerare la 
rețea; subliniază că trebuie promovată 
punerea în aplicare ambițioasă a 
orientărilor existente, cum ar fi 
includerea de dispoziții referitoare la 
unitățile de microgenerare în Directiva 
privind eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 39
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei Europene să elaboreze 
orientări pentru organele de reglementare și 
pentru operatorii de sistem cu privire la 
modul de simplificare a sarcinilor

7. solicită Comisiei Europene să elaboreze 
orientări pentru organele de reglementare și 
pentru operatorii de sistem cu privire la 
modul de simplificare a procedurilor
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administrative legate de funcționarea și 
conectarea unităților de microgenerare la 
rețea;

administrative legate de funcționarea și 
conectarea unităților de microgenerare la 
rețea, punând accent mai ales pe 
introducerea unor proceduri unice;

Or. en

Amendamentul 40
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei Europene să elaboreze 
orientări pentru organele de reglementare și 
pentru operatorii de sistem cu privire la 
modul de simplificare a sarcinilor
administrative legate de funcționarea și 
conectarea unităților de microgenerare la 
rețea;

7. solicită Comisiei Europene să elaboreze 
orientări pentru organele de reglementare și 
pentru operatorii de sistem cu privire la 
modul de simplificare a procedurilor
administrative legate de funcționarea și 
conectarea unităților de microgenerare la 
rețea în vederea scurtării și simplificării 
procesului;

Or. en

Amendamentul 41
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei Europene să elaboreze
orientări pentru organele de reglementare 
și pentru operatorii de sistem cu privire la 
modul de simplificare a sarcinilor 
administrative legate de funcționarea și 
conectarea unităților de microgenerare la 
rețea;

7. solicită Comisiei Europene să elaboreze
recomandări bazate pe cele mai bune 
practici pentru organele de reglementare și 
pentru operatorii de sistem cu privire la 
modul de simplificare a sarcinilor 
administrative legate de funcționarea și 
conectarea unităților de microgenerare la 
rețea;

Or. en
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Amendamentul 42
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei Europene să elaboreze 
orientări pentru organele de reglementare și 
pentru operatorii de sistem cu privire la 
modul de simplificare a sarcinilor 
administrative legate de funcționarea și 
conectarea unităților de microgenerare la 
rețea;

7. solicită Comisiei Europene să elaboreze
ghiduri de dezvoltare a sit-urilor de 
microgenerare precum și orientări pentru 
organele de reglementare și pentru 
operatorii de sistem cu privire la modul de 
simplificare a sarcinilor administrative 
legate de funcționarea și conectarea 
unităților de microgenerare la rețea;

Or. ro

Amendamentul 43
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. ia act de faptul că, în cazul în care 
este consumată instantaneu și pe plan 
local, energia produsă de microgeneratori 
evită fluxurile de energie și pierderile 
aferente în sistem și crește sentimentul de 
proprietate al „prosumatorilor”; prin 
urmare, solicită Comisiei Europene și 
statelor membre să dezvolte mecanisme 
specifice pentru a încuraja autosuficiența 
în combinație cu o reducere globală a 
consumului;

Or. en
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Amendamentul 44
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. invită Comisia Europeană și 
autoritățile naționale de reglementare să 
dezvolte cadre normative în care să se 
definească rolurile și responsabilitățile 
tuturor actorilor din cadrul rețelelor de 
distribuție, punându-se un accent deosebit 
pe condițiile care permit o utilizare a 
agregării, având în vedere rolul său 
esențial în viitor pentru participarea 
activă a microgenerării în sistem;

Or. en

Amendamentul 45
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că rolul operatorilor de 
sisteme de distribuție în cadrul unei rețele 
de energie mai descentralizate evoluează 
rapid și necesită clarificări; solicită 
Comisiei Europene și organelor naționale 
de reglementare să specifice acest rol și să
încurajeze operatorii de sisteme de 
distribuție să investească în sistemul de 
distribuție pentru a îmbunătăți eficiența 
generală a sistemului energetic;

8. ia act de faptul că rolul operatorilor de 
sisteme de distribuție în cadrul unei rețele 
de energie mai descentralizate evoluează 
rapid în ceea ce privește rolul lor 
important de a garanta siguranța 
aprovizionării și o funcționare stabilă și 
fiabilă a rețelei, asigurând totodată 
protecția datelor consumatorilor; solicită 
Comisiei Europene și organelor naționale 
de reglementare să recunoască acest rol și 
să stimuleze operatorii de sisteme de 
distribuție să investească în sistemul de 
distribuție pentru a îmbunătăți eficiența 
generală a sistemului energetic; în plus, 
solicită un rol mai instituționalizat al 
operatorilor de sisteme de distribuție în 
organizarea serviciilor de echilibrare și a 
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altor servicii auxiliare;

Or. en

Amendamentul 46
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că rolul operatorilor de 
sisteme de distribuție în cadrul unei rețele 
de energie mai descentralizate evoluează 
rapid și necesită clarificări; solicită 
Comisiei Europene și organelor naționale 
de reglementare să specifice acest rol și să 
încurajeze operatorii de sisteme de 
distribuție să investească în sistemul de 
distribuție pentru a îmbunătăți eficiența 
generală a sistemului energetic;

8. ia act de faptul că rolul operatorilor de 
sisteme de distribuție în cadrul unei rețele 
de energie mai descentralizate evoluează 
rapid, influențând, printre altele, 
siguranța aprovizionării, buna 
funcționare a rețelei și protecția datelor 
consumatorilor, motiv pentru care sunt 
necesare reguli clare și sprijin; solicită 
Comisiei Europene și organelor naționale 
de reglementare să specifice acest rol și să 
încurajeze operatorii de sisteme de 
distribuție să investească în sistemul de 
distribuție pentru a îmbunătăți eficiența 
generală a sistemului energetic;

Or. nl

Amendamentul 47
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că rolul operatorilor de 
sisteme de distribuție în cadrul unei rețele 
de energie mai descentralizate evoluează 
rapid și necesită clarificări; solicită 
Comisiei Europene și organelor naționale 
de reglementare să specifice acest rol și să
încurajeze operatorii de sisteme de 

8. ia act de rolul tot mai important al
operatorilor de sisteme de distribuție în 
cadrul unei rețele de energie mai 
descentralizate în vederea garantării 
siguranței aprovizionării și a funcționării 
stabile și fiabile a rețelei; solicită Comisiei 
Europene și organelor naționale de 
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distribuție să investească în sistemul de 
distribuție pentru a îmbunătăți eficiența 
generală a sistemului energetic;

reglementare să recunoască acest rol și să
stimuleze operatorii de sisteme de 
distribuție să investească în sistemul de 
distribuție pentru a îmbunătăți eficiența 
generală a sistemului energetic;

Or. en

Amendamentul 48
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că rolul operatorilor de 
sisteme de distribuție în cadrul unei rețele 
de energie mai descentralizate evoluează 
rapid și necesită clarificări; solicită 
Comisiei Europene și organelor naționale 
de reglementare să specifice acest rol și să
încurajeze operatorii de sisteme de 
distribuție să investească în sistemul de 
distribuție pentru a îmbunătăți eficiența 
generală a sistemului energetic;

8. ia act de faptul că rolul operatorilor de 
sisteme de distribuție în cadrul unei rețele 
de energie mai descentralizate evoluează 
rapid și necesită clarificări; solicită 
Comisiei Europene și organelor naționale 
de reglementare să specifice acest rol și să
faciliteze investițiile realizate de operatorii 
de sisteme de distribuție în sistemul de 
distribuție pentru a îmbunătăți eficiența 
generală a sistemului energetic;

Or. en

Amendamentul 49
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. este foarte preocupat de faptul că 
unele întreprinderi care nu sunt 
specializate în domeniul energiei, cum ar 
fi cele din domeniul telecomunicațiilor, 
sunt încurajate să gestioneze rețeaua de 
distribuție, întrucât acest lucru ridică 
serioase semne de întrebare cu privire la 
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protecția datelor, tarife majorate, 
îndeplinirea misiunii în sine a 
operatorilor sistemelor de distribuție de a 
opera, menține și dezvolta un sistem 
eficient de distribuire a energiei electrice 
și de a facilita realizarea unei piețe de 
desfacere funcționale, și implică riscul ca 
operatorii să fie nevoiți să cumpere datele 
tehnice necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor lor;

Or. en

Amendamentul 50
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de faptul că diferitele state 
membre au scopuri și structuri diferite 
pentru dispozițiile fiscale și legale care 
privesc microgenerarea, dispoziții care pot 
reprezenta un impediment pentru 
răspândirea largă a microgenerării și 
solicită Comisiei să colaboreze cu statele 
membre pentru a identifica și elimina 
aceste bariere;

10. ia act de faptul că diferitele state 
membre au scopuri și structuri diferite 
pentru dispozițiile fiscale și legale care 
privesc microgenerarea, dispoziții care pot 
reprezenta un impediment pentru 
răspândirea largă a microgenerării și 
solicită Comisiei să colaboreze cu statele 
membre pentru a identifica și elimina 
aceste bariere, eliminând totodată 
barierele existente din calea accesului la 
finanțare pentru proiectele în cooperativă 
din legislația națională și creând noi 
instrumente financiare punctuale cum ar 
fi microcreditele și liniile bugetare în 
cadrul EIE;

Or. en

Amendamentul 51
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de faptul că diferitele state 
membre au scopuri și structuri diferite 
pentru dispozițiile fiscale și legale care 
privesc microgenerarea, dispoziții care pot 
reprezenta un impediment pentru 
răspândirea largă a microgenerării și 
solicită Comisiei să colaboreze cu statele 
membre pentru a identifica și elimina 
aceste bariere;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 52
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de faptul că diferitele state 
membre au scopuri și structuri diferite 
pentru dispozițiile fiscale și legale care 
privesc microgenerarea, dispoziții care pot 
reprezenta un impediment pentru 
răspândirea largă a microgenerării și 
solicită Comisiei să colaboreze cu statele 
membre pentru a identifica și elimina 
aceste bariere;

10. ia act de faptul că diferitele state 
membre au scopuri și structuri diferite 
pentru dispozițiile fiscale și legale care 
privesc microgenerarea, dispoziții care pot 
reprezenta un impediment pentru 
răspândirea largă a microgenerării și 
solicită Comisiei să colaboreze cu statele 
membre pentru a identifica și elimina 
aceste bariere și pentru a disemina cele 
mai bune practici;

Or. en

Amendamentul 53
Fiona Hall

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

10a. invită statele membre să țină seama 
de particularitățile microgenerării la 
proiectarea și revizuirea stimulentelor și 
schemelor de sprijin naționale pentru a se 
asigura că acestea sunt compatibile cu 
generarea de energie la scară redusă;

Or. en

Amendamentul 54
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. sugerează revizuirea legislației UE în 
materie de contorizare pentru ca 
activitățile „prosumatorilor” față de rețea
să fie standardizate și înlesnite și pentru a 
facilita gestionarea eficace a distribuției; 
cere să se creeze posibilitatea de a 
transfera energia între producători și 
consumatori și la scară mică, de exemplu 
într-un cartier sau în cadrul unei 
cooperative;

11. sugerează să se creeze posibilitatea de a 
transfera energia între producători și 
consumatori și la scară mică, de exemplu 
într-un cartier sau în cadrul unei 
cooperative; solicită ca normele pieței 
interne de energie, în special al treilea 
pachet, să fie puse în aplicare pe deplin și 
fără întârziere în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 55
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. sugerează revizuirea legislației UE în 
materie de contorizare pentru ca activitățile
„prosumatorilor” față de rețea să fie 

11. sugerează revizuirea legislației UE în 
materie de contorizare pentru ca activitățile
„prosumatorilor” față de rețea să fie 
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standardizate și înlesnite și pentru a facilita 
gestionarea eficace a distribuției; cere să se 
creeze posibilitatea de a transfera energia 
între producători și consumatori și la scară 
mică, de exemplu într-un cartier sau în 
cadrul unei cooperative;

standardizate și înlesnite și pentru a facilita 
gestionarea eficace a distribuției; cere să se 
creeze posibilitatea de a transfera energia 
între producători și consumatori și la scară 
mică, de exemplu într-un cartier sau în 
cadrul unei cooperative; invită statele 
membre să accelereze implementarea 
contoarelor inteligente pentru a ajuta 
gospodăriile să obțină date precise și să 
tragă beneficii maxime de pe urma 
energiei produse pe propriile terenuri;

Or. en

Amendamentul 56
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. sugerează revizuirea legislației UE în 
materie de contorizare pentru ca activitățile 
„prosumatorilor” față de rețea să fie 
standardizate și înlesnite și pentru a facilita 
gestionarea eficace a distribuției; cere să se 
creeze posibilitatea de a transfera energia 
între producători și consumatori și la scară 
mică, de exemplu într-un cartier sau în 
cadrul unei cooperative;

11. sugerează revizuirea legislației UE în 
materie de contorizare pentru ca activitățile 
„prosumatorilor” față de rețea să fie 
standardizate și înlesnite și pentru a facilita 
gestionarea eficace a distribuției; în special 
luând în considerare capacitatea de a 
comunica bidirecțional aproape în timp 
real cu privire la intrarea/ieșirea de 
energie activă/reactivă; cere să se creeze 
posibilitatea de a transfera energia între 
producători și consumatori și la scară mică, 
de exemplu într-un cartier sau în cadrul 
unei cooperative;

Or. en

Amendamentul 57
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. sugerează revizuirea legislației UE în 
materie de contorizare pentru ca activitățile 
„prosumatorilor” față de rețea să fie 
standardizate și înlesnite și pentru a facilita 
gestionarea eficace a distribuției; cere să se 
creeze posibilitatea de a transfera energia 
între producători și consumatori și la scară 
mică, de exemplu într-un cartier sau în 
cadrul unei cooperative;

11. sugerează revizuirea legislației UE în 
materie de contorizare pentru ca activitățile 
„prosumatorilor” față de rețea să fie 
standardizate și înlesnite și pentru a facilita 
gestionarea eficace a distribuției; cere să se 
creeze posibilitatea de a transfera energia 
între producători și consumatori și la scară 
mică, de exemplu într-un cartier sau în 
cadrul unei cooperative; astfel s-ar putea 
reduce prețurile energiei pentru 
consumatori și s-ar putea crește sprijinul 
public pentru energia regenerabilă și s-ar 
stimula investițiile necesare;

Or. en

Amendamentul 58
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. sugerează revizuirea legislației UE în 
materie de contorizare pentru ca activitățile
„prosumatorilor” față de rețea să fie 
standardizate și înlesnite și pentru a facilita 
gestionarea eficace a distribuției; cere să se 
creeze posibilitatea de a transfera energia 
între producători și consumatori și la scară 
mică, de exemplu într-un cartier sau în 
cadrul unei cooperative;

11. sugerează revizuirea legislației UE în 
materie de contorizare pentru a plasa 
avantajele pentru consumatori în centrul 
atenției, pentru ca activitățile
„prosumatorilor” față de rețea să fie 
standardizate și înlesnite și pentru a facilita 
gestionarea eficace a distribuției; cere să se 
creeze posibilitatea de a transfera energia 
între producători și consumatori și la scară 
mică, de exemplu într-un cartier sau în 
cadrul unei cooperative;

Or. nl

Amendamentul 59
Ivo Belet
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. propune ca Comisia să analizeze 
posibilitatea introducerii sistemelor de 
microgenerare în proiectele de planificare 
urbană; astfel s-ar putea crește eficiența 
și reduce costurile de dezvoltare pentru 
transportul și distribuția la scară redusă a 
energiilor regenerabile;

Or. en

Amendamentul 60
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. remarcă faptul că standardizarea 
este cheia dezvoltării în continuare a 
echipamentelor produse în masă utilizate 
pentru microgenerare într-o manieră 
optimizată și rentabilă; invită organismele 
europene de standardizare că își 
accelereze activitățile de standardizare;

Or. en

Amendamentul 61
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. este conștient de faptul că o utilizare 
semnificativă a activităților de 
microgenerare ar putea fi sursa unor 

13. este conștient de faptul că o utilizare 
semnificativă a activităților de 
microgenerare va fi sursa unor provocări în 
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provocări în materie de gestionare a 
rețelelor de distribuție, legate de ajustarea 
reciprocă a cererii și a ofertei de energie;
solicită statelor membre să faciliteze 
accesul la rețea pentru microgeneratoare, 
abordând totodată problema costurilor 
rețelei legate de producția de energie la 
scară redusă și de menținerea unei gestiuni 
eficiente a rețelelor;

materie de gestionare a rețelelor de 
distribuție, legate de ajustarea reciprocă a 
cererii și a ofertei de energie, necesitând 
investiții inovatoare într-o rețea de 
distribuție modernizată; solicită statelor 
membre să faciliteze accesul la rețea pentru 
microgeneratoare, abordând totodată 
problema costurilor rețelei legate de 
producția de energie la scară redusă și de 
menținerea unei gestiuni eficiente a 
rețelelor; invită autoritățile naționale de 
reglementare să stimuleze inovarea și 
investițiile în rețelele de distribuție locale;

Or. en

Amendamentul 62
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. este conștient de faptul că o utilizare 
semnificativă a activităților de 
microgenerare ar putea fi sursa unor 
provocări în materie de gestionare a 
rețelelor de distribuție, legate de ajustarea 
reciprocă a cererii și a ofertei de energie;
solicită statelor membre să faciliteze 
accesul la rețea pentru microgeneratoare,
abordând totodată problema costurilor 
rețelei legate de producția de energie la 
scară redusă și de menținerea unei gestiuni 
eficiente a rețelelor;

13. este conștient de faptul că o utilizare 
semnificativă a activităților de 
microgenerare ar putea fi sursa unor 
provocări în materie de gestionare a 
rețelelor de distribuție, legate de ajustarea 
reciprocă a cererii și a ofertei de energie, 
necesitând investiții inovatoare într-o 
rețea de distribuție modernizată; solicită 
statelor membre să faciliteze accesul la 
rețea pentru microgeneratoare, abordând 
totodată problema costurilor rețelei legate 
de producția de energie la scară redusă și 
de menținerea unei gestiuni eficiente a 
rețelelor; invită autoritățile naționale de 
reglementare să stimuleze inovarea și 
investițiile în rețelele de distribuție locale;

Or. en
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Amendamentul 63
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. este conștient de faptul că o utilizare 
semnificativă a activităților de 
microgenerare ar putea fi sursa unor 
provocări în materie de gestionare a 
rețelelor de distribuție, legate de ajustarea 
reciprocă a cererii și a ofertei de energie; 
solicită statelor membre să faciliteze 
accesul la rețea pentru microgeneratoare, 
abordând totodată problema costurilor 
rețelei legate de producția de energie la 
scară redusă și de menținerea unei gestiuni 
eficiente a rețelelor;

13. este conștient de faptul că o utilizare 
semnificativă a activităților de 
microgenerare ar putea fi sursa unor 
provocări în materie de gestionare a 
rețelelor de distribuție, legate de ajustarea 
reciprocă a cererii și a ofertei de energie; ia 
act de importanța tehnologiilor inteligente 
pentru reconfigurarea rețelelor energetice 
ale lumii, permițându-le întreprinderilor 
și proprietarilor de imobile să își producă 
propria energie și să partajeze aceasta;
solicită statelor membre să faciliteze 
accesul la rețea pentru microgeneratoare, 
abordând totodată problema costurilor 
rețelei legate de producția de energie la 
scară redusă și de menținerea unei gestiuni 
eficiente a rețelelor;

Or. en

Amendamentul 64
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. este conștient de faptul că o utilizare 
semnificativă a activităților de 
microgenerare ar putea fi sursa unor 
provocări în materie de gestionare a 
rețelelor de distribuție, legate de ajustarea 
reciprocă a cererii și a ofertei de energie;
solicită statelor membre să faciliteze 
accesul la rețea pentru microgeneratoare, 
abordând totodată problema costurilor 
rețelei legate de producția de energie la 

13. este conștient de faptul că o utilizare 
semnificativă a activităților de 
microgenerare ar putea fi sursa unor 
provocări în materie de gestionare a 
rețelelor de distribuție, legate de ajustarea 
reciprocă a cererii și a ofertei de energie, 
motiv pentru care sunt necesare investiții 
adecvate atât din partea sectorului public, 
cât și a celui privat, în vederea optimizării 
rețelei; solicită statelor membre să 
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scară redusă și de menținerea unei gestiuni 
eficiente a rețelelor;

faciliteze accesul la rețea pentru 
microgeneratoare, abordând totodată 
problema costurilor rețelei legate de 
producția de energie la scară redusă și de 
menținerea unei gestiuni eficiente a 
rețelelor;

Or. nl

Amendamentul 65
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că proiectele particulare 
se bucură de un nivel mai ridicat de 
acceptare și că, prin urmare, acestea ar 
trebui facilitate; reamintește că 
dispozitivele de agregare ar putea juca un 
rol important în facilitarea acestor proiecte,
dar rolul acestora este până în prezent 
neclar în legislația europeană;

14. ia act de faptul că proiectele particulare 
se bucură de un nivel mai ridicat de 
acceptare și că, prin urmare, acestea ar 
trebui facilitate; reamintește că 
dispozitivele de agregare ar putea juca un 
rol important în facilitarea acestor proiecte, 
dar rolul acestora este până în prezent 
neclar în legislația europeană; solicită, prin 
urmare, o punere în aplicare rapidă și 
ambițioasă a dispozițiilor de răspuns la 
cerere incluse în Directiva privind 
eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 66
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) remarcă faptul că atenția publică se 
îndreaptă tot mai mult către posibilitatea 
de finanțare a proiectelor prin apeluri 
deschise adresate publicului mai larg, 
cunoscute deseori sub denumirea de 
„crowdfunding”; invită Comisia, prin 
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urmare, să promoveze posibilitatea 
coproprietății asupra proiectelor locale, 
ameliorând prin aceasta mobilizarea 
sprijinului pe plan local;

Or. de

Amendamentul 67
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – subpunctul 2 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(2) solicită, de asemenea, Comisiei să
analizeze în ce măsură normele UE 
precum Directiva privind prospectul 
(Directiva 2003/71/CE), MiFID (Directiva 
2004/39/CE) și Directive privind moneda 
electronică (Directiva 2009/110/CE) 
permit deja punerea în aplicare a 
anumitor proiecte pe baza coproprietății 
asupra structurilor locale;

Or. de

Amendamentul 68
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. declară că orice act legislativ în 
domeniul microgenerării ar trebui să fie 
în concordanță cu codurile rețelei; solicită 
să existe o gestionare activă a sistemului de 
distribuție care necesită o cooperare strânsă 
între operatorii de sisteme de distribuție și 
operatorii de sisteme de transmisie;

15. declară că unitățile de microgenerare 
trebuie să contribuie în continuare la 
obiectivele pe termen lung în domeniul
politicilor privind clima și energia; 
remarcă faptul că obiectivele legislației 
secundare în domeniul energiei electrice –
cum ar fi codurile de rețea - pot fi atinse 
mai bine și mai rentabil prin stabilirea 
unor standarde de produs la nivelul UE 
pentru majoritatea claselor de tehnologie 
de microgenerare; solicită să existe o 



PE513.047v01-00 38/45 AM\937743RO.doc

RO

gestionare activă a sistemului de distribuție 
care necesită o cooperare strânsă între 
operatorii de sisteme de distribuție și 
operatorii de sisteme de transmisie;

Or. en

Amendamentul 69
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. declară că orice act legislativ în 
domeniul microgenerării ar trebui să fie 
în concordanță cu codurile rețelei; solicită 
să existe o gestionare activă a sistemului de 
distribuție care necesită o cooperare strânsă 
între operatorii de sisteme de distribuție și 
operatorii de sisteme de transmisie;

15. solicită să existe o gestionare activă a 
sistemului de distribuție care necesită o 
cooperare strânsă între operatorii de 
sisteme de distribuție și operatorii de 
sisteme de transmisie;

Or. en

Amendamentul 70
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. declară că orice act legislativ în 
domeniul microgenerării ar trebui să fie în 
concordanță cu codurile rețelei; solicită să 
existe o gestionare activă a sistemului de 
distribuție care necesită o cooperare strânsă 
între operatorii de sisteme de distribuție și 
operatorii de sisteme de transmisie;

15. declară că orice act legislativ în 
domeniul microgenerării ar trebui să fie în 
concordanță cu codurile rețelei; solicită să 
existe o gestionare activă a sistemului de 
distribuție care necesită o cooperare strânsă 
între operatorii de sisteme de distribuție și 
operatorii de sisteme de transmisie, 
precum și alți participanți (unități de 
generare, consum și stocare) din cadrul 
rețelei; ar trebui să se definească în mod 
corespunzător norme clare și echitabile 
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privind utilizarea și remunerarea 
flexibilității oferite de microgeneratori;

Or. en

Amendamentul 71
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. declară că orice act legislativ în 
domeniul microgenerării ar trebui să fie în 
concordanță cu codurile rețelei; solicită să 
existe o gestionare activă a sistemului de 
distribuție care necesită o cooperare strânsă 
între operatorii de sisteme de distribuție și 
operatorii de sisteme de transmisie;

15. declară că inițiativele în domeniul 
microgenerării ar trebui să fie în 
concordanță cu codurile rețelei; solicită să 
existe o gestionare activă a sistemului de 
distribuție care necesită o cooperare strânsă 
între operatorii de sisteme de distribuție și 
operatorii de sisteme de transmisie;

Or. en

Amendamentul 72
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. remarcă faptul că noile forme de 
producție, proprietate și consum, cum ar 
fi societatea de leasing, ar putea juca un 
rol esențial în utilizarea microgenerării 
întrucât numeroase elemente activate prin 
această abordare sunt pozitive în 
domeniul microgenerării, de exemplu 
costuri inițiale mai reduse și transparența 
costurilor prin produse-servicii la prețuri 
fixe și stimulentul de a furniza ca soluție 
la o importantă problemă de finanțare 
pentru „prosumatorii” cu venituri mai 
scăzute, și o mai bună întreținere, deci 
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implicit un ciclu de viață mai îndelungat 
de partea furnizorului;

Or. en

Amendamentul 73
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită ACER, ENTSO-E, Comisia și 
guvernele naționale să acorde o atenție 
specială energiilor regenerabile 
descentralizate în procesul actual de 
elaborare și negociere a codurilor de 
rețea;

Or. en

Amendamentul 74
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să realizeze o 
evaluare cuprinzătoare a capacității 
potențiale de microgenerare în Uniunea 
Europeană și a impactului potențial al 
utilizării pe scară largă a microgenerării pe 
piața internă europeană a energiei;

16. solicită Comisiei să realizeze o 
evaluare cuprinzătoare a capacității 
potențiale de microgenerare și să analizeze 
cele mai bune practici în Uniunea 
Europeană și impactul potențial al utilizării 
pe scară largă a microgenerării pe piața 
internă europeană a energiei;

Or. en

Amendamentul 75
Fiona Hall
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să realizeze o 
evaluare cuprinzătoare a capacității 
potențiale de microgenerare în Uniunea 
Europeană și a impactului potențial al 
utilizării pe scară largă a microgenerării pe 
piața internă europeană a energiei;

16. solicită Comisiei să realizeze o 
evaluare cuprinzătoare a capacității 
potențiale de microgenerare în Uniunea 
Europeană și a impactului potențial al 
utilizării pe scară largă a microgenerării pe 
piața internă europeană a energiei și 
infrastructura aferentă;

Or. en

Amendamentul 76
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. încurajează Comisia să analizeze 
posibilitățile de a sprijini modelele de 
„crowdfunding”, niște sisteme de investiții 
pe termen lung în cadrul cărora 
investitorii și antreprenorii se află în 
contact direct prin intermediul unei 
platforme, pentru a le oferi oamenilor 
șansa și a-i încuraja să înființeze 
cooperative de microgenerare;

Or. en

Amendamentul 77
Judith A. Merkies

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

16a. invită Comisia să prezinte o strategie 
privind microgenerarea, care să includă 
orientări și coordonarea măsurilor 
naționale înainte de sfârșitul anului 2014;

Or. en

Amendamentul 78
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită ca fondurile pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare să fie investite în 
microgenerare în vederea dezvoltării unor 
soluții tehnice și instalații 
corespunzătoare;

Or. fi

Amendamentul 79
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. solicită să se înființeze proiecte-pilot 
și proiecte demonstrative în locuri ușor 
accesibile unde soluțiile de instalații de 
microgenerare a energiei sunt 
demonstrate părților interesate într-un 
singur loc, de exemplu la ferme unde în 
același timp sunt monitorizate științific 
caracteristicile soluțiilor, astfel încât 
raportul preț-calitate, eficacitatea și 
aplicabilitatea pentru diferiți actori a 
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soluției să poată fi comparate și 
demonstrate într-un mediu neutru, pe 
baza unor fapte adevărate;

Or. fi

Amendamentul 80
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște importanța rolului de lider 
pe care Uniunea Europeană îl are în ceea 
ce privește politica privind combaterea 
schimbărilor climatice și politica 
energetică și solicită, prin urmare, Comisiei 
să includă strategii privind generarea de 
electricitate și căldură la scară redusă în 
cadrul de politici existent, recunoscându-
le astfel importanța și facilitând aplicarea
lor în statele membre;

17. recunoaște importanța rolului de lider 
pe care Uniunea Europeană îl are în ceea 
ce privește politica privind combaterea 
schimbărilor climatice și politica 
energetică și solicită, prin urmare, Comisiei
și statelor membre să pună mai bine în 
aplicare strategiile privind generarea de 
electricitate și căldură la scară redusă
incluse în cadrul de politici existent al UE,
recunoscând astfel importanța
microgenerării și facilitând aplicarea sa;

Or. en

Amendamentul 81
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că beneficiile 
microgenerării sunt puțin cunoscute de 
cetățenii europeni și solicită Comisiei și 
statelor membre să ia măsuri de 
popularizare a soluțiilor de microgenerare 
precum și a bunelor practici în domeniu;

Or. ro
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Amendamentul 82
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei să abordeze 
microgenerarea în cadrul viitoarei 
legislații europene privind energia, în 
special în contextul viitorului pachet al UE 
în perspectiva anului 2030 privind 
combaterea schimbărilor climatice și 
energia;

18. solicită Comisiei să țină seama de 
rolul microgenerării în cadrul viitoarei 
legislații europene privind energia, în 
special în contextul viitorului pachet al UE 
în perspectiva anului 2030 privind 
combaterea schimbărilor climatice și 
energia;

Or. en

Amendamentul 83
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită Comisiei și statelor membre 
să asigure eligibilitatea microgenerării 
pentru finanțare din fonduri europene, 
inclusiv din fonduri structurale, începând 
cu perioada 2014-2020;

Or. ro

Amendamentul 84
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită Comisia Europeană să 
elaboreze orientări pentru tarife în rețea 
care să nu descurajeze dezvoltarea 
investițiilor în microgenerare;
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Or. en

Amendamentul 85
Claude Turmes

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită Comisia Europeană să 
elaboreze orientări pentru tarife în rețea 
care să încurajeze dezvoltarea investițiilor 
în microgenerare.

Or. en


