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Amendamentul 1
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Referirea 23 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 
16 ianuarie 2013 referitoare la rolul 
politicii de coeziune a UE și al actorilor 
săi în punerea în aplicare a noii politici 
energetice europene1,
__________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0017.

Or. en

Amendamentul 2
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Referirea 23 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 
10 septembrie 2013 referitoare la 
aplicarea și impactul măsurilor de 
eficiență energetică în cadrul politicii de 
coeziune2,
__________________
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0345.

Or. en

Amendamentul 3
Karin Kadenbach
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât datele cu caracter personal 
colectate în legătură cu exploatarea 
sistemelor energetice inteligente sunt 
foarte sensibile, deoarece pot fi folosite 
pentru a dobândi informații despre 
comportamentul consumatorilor, și 
întrucât trebuie garantată, prin urmare, o 
protecție specială a datelor respective;

Or. de

Amendamentul 4
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută schimbarea de paradigmă a 
modului de producție și de consum al 
energiei la nivelul regiunilor, de la modelul 
tradițional inflexibil, bazat pe logica 
sarcinii minime, la o producție variabilă, 
decentralizată și locală, integrând o 
proporție crescută de energie reînnoibilă
obținută la scară mică, cu o cerere flexibilă 
și elastică și stocare distribuită; subliniază 
că rețelele inteligente sunt esențiale pentru 
o astfel de schimbare de paradigmă, 
implementarea acestora trebuind a fi
integrată într-o abordare transsectorială de 
dezvoltare regională, pentru maximizarea 
beneficiilor la nivelul regiunilor;

(Nu privește versiunea în limba română.)

(modificare lingvistică în versiunea în 
limba germană)

Or. de
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Amendamentul 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută schimbarea de paradigmă a 
modului de producție și de consum al 
energiei la nivelul regiunilor, de la modelul 
tradițional inflexibil, bazat pe logica 
sarcinii minime, la o producție variabilă, 
decentralizată și locală, integrând o 
proporție crescută de energie reînnoibilă
obținută la scară mică, cu o cerere flexibilă 
și elastică și stocare distribuită; subliniază 
că rețelele inteligente sunt esențiale pentru 
o astfel de schimbare de paradigmă, 
implementarea acestora trebuind a fi
integrată într-o abordare transsectorială de 
dezvoltare regională, pentru maximizarea 
beneficiilor la nivelul regiunilor;

1. salută schimbarea de paradigmă a 
modului de producție și de consum al 
energiei la nivelul regiunilor, de la modelul 
tradițional inflexibil, bazat pe logica 
sarcinii minime, la o producție variabilă, 
descentralizată și locală, integrând o 
proporție crescută de energie din surse 
regenerabile obținută la scară mică, cu o 
cerere flexibilă și elastică și stocare 
distribuită; subliniază că rețelele inteligente 
sunt esențiale pentru o astfel de schimbare 
de paradigmă, implementarea acestora 
trebuind să fie integrată într-o abordare 
transsectorială și completă de dezvoltare 
regională, pentru maximizarea beneficiilor 
și a oportunităților de piață la nivelul 
regiunilor, precum și pentru realizarea 
sustenabilității, a creșterii economice și a 
inovării;

Or. en

Amendamentul 6
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută schimbarea de paradigmă a 
modului de producție și de consum al 
energiei la nivelul regiunilor, de la 
modelul tradițional inflexibil, bazat pe
logica sarcinii minime, la o producție 
variabilă, decentralizată și locală, 
integrând o proporție crescută de energie 
reînnoibilă obținută la scară mică, cu o 

1. înțelege că, pentru a menține o 
dezvoltare durabilă și a îndeplini cerințele 
cererii viitoare, ar trebui promovate 
modele noi de producție și de consum al 
energiei bazate pe o producție 
decentralizată și locală, integrând o 
proporție de energie din surse regenerabile
obținută la scară mică, cu o cerere flexibilă 
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cerere flexibilă și elastică și stocare 
distribuită; subliniază că rețelele inteligente 
sunt esențiale pentru o astfel de schimbare 
de paradigmă, implementarea acestora 
trebuind a fi integrată într-o abordare 
transsectorială de dezvoltare regională, 
pentru maximizarea beneficiilor la nivelul 
regiunilor;

și elastică și stocare distribuită; subliniază 
că rețelele inteligente sunt esențiale pentru 
o astfel de schimbare de paradigmă, iar 
implementarea acestora ar trebui să fie
integrată într-o abordare transsectorială de 
dezvoltare regională, pentru maximizarea 
beneficiilor la nivelul regiunilor;

Or. en

Amendamentul 7
Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că regiunea Burgenland 
din Austria poate fi dată exemplu în ceea 
ce privește bunele practici, având în 
vedere că a devenit în termeni aritmetici 
cea mai autonomă regiune din UE din 
punct de vedere energetic, prin etapa de 
început de asimilare a resurselor 
Fondului structural, prin parteneriate 
speciale la nivel local, regional, național 
și european, printr-o strategie de punere 
în aplicare eficace și decentralizată pentru 
exploatarea surselor locale de energie, 
prin folosirea de sisteme de aprovizionare 
locale și prin dezvoltarea continuă a 
aplicațiilor practice cu actori locali;

Or. de

Amendamentul 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază, în acest context, 
oportunitățile pentru schimbări geografice 
(sau teritoriale) la rețeaua de energie pentru 
regiunile dezavantajate, care pot deveni, 
din consumatori de energie - producători, 
obținând importante beneficii economice, 
asigurându-și o aprovizionare sigură cu 
energie; constată că acest lucru ar oferi 
oportunități mai ale regiunilor celor mai 
îndepărtate și periferice și insulare;

2. subliniază, în acest context, 
oportunitățile pentru schimbări geografice 
(sau teritoriale) la rețeaua de energie pentru 
regiunile dezavantajate, care pot deveni, 
din consumatori de energie - producători, 
obținând importante beneficii economice, 
asigurându-și o aprovizionare sigură cu 
energie, precum și introducerea și 
funcționarea unor rețele inteligente; 
constată că acest lucru ar oferi oportunități 
mai ales regiunilor celor mai îndepărtate și 
periferice și insulare;

Or. en

Amendamentul 9
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază, în acest context, 
oportunitățile pentru schimbări geografice 
(sau teritoriale) la rețeaua de energie pentru 
regiunile dezavantajate, care pot deveni, 
din consumatori de energie - producători, 
obținând importante beneficii economice, 
asigurându-și o aprovizionare sigură cu 
energie; constată că acest lucru ar oferi 
oportunități mai ale regiunilor celor mai 
îndepărtate și periferice și insulare;

2. subliniază, în acest context, 
oportunitățile pentru schimbări geografice 
(sau teritoriale) la rețeaua de energie pentru 
regiunile dezavantajate, care pot deveni, 
din consumatori de energie - producători, 
obținând importante beneficii economice și
concurențiale, asigurându-și o 
aprovizionare sigură cu energie; constată 
că acest lucru ar oferi oportunități mai ales
regiunilor celor mai îndepărtate și 
periferice și insulare;

Or. pt

Amendamentul 10
Vasilica Viorica Dăncilă
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre și regiunile să 
investească cât de curând în rețele 
inteligente locale prin utilizarea fondurilor 
structurale și de investiții europene, 
inclusiv a instrumentelor financiare, pentru 
a atrage investiții private în conformitate 
cu necesitățile ecologice, economice, 
sociale și teritoriale ale fiecărei regiuni, 
întrucât nu există o soluție unică pentru 
toate regiunile; solicită o abordare flexibilă 
la nivel local pentru reducerea barierelor la 
combinarea măsurilor de producere și 
stocare de energie și de consum eficient al 
acesteia, și pentru cooperarea cu alte 
sectoare, precum tehnologia informațiilor 
și a comunicațiilor și transporturile;

3. invită statele membre și regiunile să 
investească cât de curând în rețele 
inteligente locale prin utilizarea fondurilor 
structurale și de investiții europene, 
inclusiv a instrumentelor financiare, pentru 
a atrage investiții private în conformitate 
cu necesitățile ecologice, economice, 
sociale și teritoriale ale fiecărei regiuni și 
luând în considerație și specificitățile 
acestora, întrucât nu există o soluție unică 
pentru toate regiunile; solicită o abordare 
flexibilă la nivel local pentru reducerea 
barierelor la combinarea măsurilor de 
producere și stocare de energie, inclusiv la 
nivel transfrontalier, în vederea unui
consum eficient al acesteia, și pentru 
cooperarea cu alte sectoare, precum 
tehnologia informațiilor și a comunicațiilor 
și transporturile;

Or. ro

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre și regiunile să 
investească cât de curând în rețele 
inteligente locale prin utilizarea fondurilor
structurale și de investiții europene, 
inclusiv a instrumentelor financiare, 
pentru a atrage investiții private în 
conformitate cu necesitățile ecologice, 
economice, sociale și teritoriale ale fiecărei 
regiuni, întrucât nu există o soluție unică 
pentru toate regiunile; solicită o abordare 
flexibilă la nivel local pentru reducerea 

3. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să investească cât de 
curând în rețele inteligente locale prin 
stimularea investițiilor, utilizând 
fondurile structurale și de investiții 
europene, inclusiv instrumente financiare, 
pentru a atrage investiții private în 
conformitate cu necesitățile ecologice, 
economice, sociale și teritoriale ale fiecărei 
regiuni, întrucât nu există o soluție unică 
pentru toate regiunile; solicită o abordare 
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barierelor la combinarea măsurilor de 
producere și stocare de energie și de 
consum eficient al acesteia, și pentru 
cooperarea cu alte sectoare, precum 
tehnologia informațiilor și a comunicațiilor 
și transporturile;

flexibilă la nivel local pentru reducerea 
barierelor la combinarea măsurilor de 
producere și stocare de energie și de 
consum eficient al acesteia și pentru 
cooperarea cu alte sectoare, precum 
tehnologia informațiilor și a comunicațiilor 
și transporturile;

Or. en

Amendamentul 12
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre și regiunile să 
investească cât de curând în rețele 
inteligente locale prin utilizarea fondurilor 
structurale și de investiții europene, 
inclusiv a instrumentelor financiare, pentru 
a atrage investiții private în conformitate 
cu necesitățile ecologice, economice, 
sociale și teritoriale ale fiecărei regiuni, 
întrucât nu există o soluție unică pentru 
toate regiunile; solicită o abordare flexibilă 
la nivel local pentru reducerea barierelor la 
combinarea măsurilor de producere și 
stocare de energie și de consum eficient al 
acesteia, și pentru cooperarea cu alte 
sectoare, precum tehnologia informațiilor 
și a comunicațiilor și transporturile;

3. invită statele membre și regiunile să 
investească cât de curând în rețele 
inteligente locale prin utilizarea fondurilor 
structurale și de investiții europene, 
inclusiv a instrumentelor financiare, pentru 
a atrage investiții private în conformitate 
cu necesitățile ecologice, economice, 
sociale și teritoriale ale fiecărei regiuni, 
întrucât nu există o soluție unică pentru 
toate regiunile; solicită o abordare flexibilă 
la nivel local pentru reducerea barierelor la 
combinarea măsurilor de producere și 
stocare de energie și de consum eficient al 
acesteia și pentru cooperarea cu alte 
sectoare, precum tehnologia informațiilor 
și a comunicațiilor și transporturile; 
subliniază importanța sistemelor de 
stocare cu distribuție inversă conectate la 
exploatarea de surse regenerabile și 
geotermale de energie, în special din 
sisteme insulare izolate;

Or. pt

Amendamentul 13
Oldřich Vlasák
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membre și regiunile să 
investească cât de curând în rețele 
inteligente locale prin utilizarea fondurilor 
structurale și de investiții europene, 
inclusiv a instrumentelor financiare, pentru 
a atrage investiții private în conformitate 
cu necesitățile ecologice, economice, 
sociale și teritoriale ale fiecărei regiuni, 
întrucât nu există o soluție unică pentru 
toate regiunile; solicită o abordare flexibilă 
la nivel local pentru reducerea barierelor la 
combinarea măsurilor de producere și 
stocare de energie și de consum eficient al 
acesteia, și pentru cooperarea cu alte 
sectoare, precum tehnologia informațiilor 
și a comunicațiilor și transporturile;

3. invită statele membre și regiunile să 
analizeze cu atenție o investiție în rețele 
inteligente locale prin utilizarea fondurilor 
structurale și de investiții europene, 
inclusiv a instrumentelor financiare, pentru 
a atrage investiții private în conformitate 
cu necesitățile ecologice, economice, 
sociale și teritoriale ale fiecărei regiuni, 
întrucât nu există o soluție unică pentru 
toate regiunile; solicită o abordare flexibilă 
la nivel local și regional pentru reducerea 
barierelor la combinarea măsurilor de 
producere și stocare de energie și de 
consum eficient al acesteia și pentru 
cooperarea cu alte sectoare, precum 
tehnologia informațiilor și a comunicațiilor 
și transporturile;

Or. en

Amendamentul 14
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. încurajează o mai bună utilizare a 
bunelor practici; subliniază că numeroase 
regiuni europene au desfășurat proiecte 
în cadrul existent al UE, care au stimulat 
sinergii în domenii selectate și au 
promovat energia durabilă și din surse 
regenerabile, cum a fost cazul proiectului 
„MaRes” (Strategia de cercetare din 
Macaronezia) și al „Proiectului insulelor 
verzi”;

Or. pt
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Amendamentul 15
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că introducerea de rețele 
inteligente presupune un cadru de politici 
stabil și orientat pe termen lung; invită 
Comisia să propună obiective ambițioase și 
obligatorii pentru 2030 de eficiență 
energetică și energii regenerabile, precum 
și pentru emisii de gaze de seră, pentru a 
oferi mai multă certitudine investitorilor și 
sectoarelor înrudite și pentru a facilita 
introducerea unui sistem energetic 
inteligent;

4. subliniază că introducerea de rețele 
inteligente presupune un cadru de politici 
stabil și orientat pe termen lung; invită 
Comisia să propună strategii pentru 2030 
de eficiență energetică și energie din surse 
regenerabile, precum și pentru emisii de 
gaze de seră, pentru a oferi mai multă 
certitudine investitorilor și sectoarelor 
înrudite și pentru a facilita introducerea 
unui sistem energetic inteligent;

Or. de

Amendamentul 16
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că introducerea de rețele 
inteligente presupune un cadru de politici 
stabil și orientat pe termen lung; invită 
Comisia să propună obiective ambițioase și 
obligatorii pentru 2030 de eficiență 
energetică și energii regenerabile, precum 
și pentru emisii de gaze de seră, pentru a 
oferi mai multă certitudine investitorilor și 
sectoarelor înrudite și pentru a facilita 
introducerea unui sistem energetic 
inteligent;

4. subliniază că introducerea de rețele 
inteligente presupune un cadru de politici 
stabil și orientat pe termen lung; invită 
Comisia să propună politici ambițioase 
pentru 2030 de eficiență energetică și 
energie din surse regenerabile, precum și 
pentru emisii de gaze de seră, pentru a oferi 
mai multă certitudine investitorilor și 
sectoarelor înrudite și pentru a facilita 
introducerea unui sistem energetic 
inteligent;

Or. en
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Amendamentul 17
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că introducerea de rețele 
inteligente presupune un cadru de politici 
stabil și orientat pe termen lung; invită 
Comisia să propună obiective ambițioase și 
obligatorii pentru 2030 de eficiență 
energetică și energii regenerabile, precum 
și pentru emisii de gaze de seră, pentru a 
oferi mai multă certitudine investitorilor și 
sectoarelor înrudite și pentru a facilita 
introducerea unui sistem energetic 
inteligent;

(Nu privește versiunea în limba română.)

(modificare lingvistică numai pentru 
versiunea în limba germană)

Or. de

Amendamentul 18
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că introducerea de rețele 
inteligente presupune un cadru de politici 
stabil și orientat pe termen lung; invită 
Comisia să propună obiective ambițioase 
și obligatorii pentru 2030 de eficiență 
energetică și energii regenerabile, precum 
și pentru emisii de gaze de seră, pentru a 
oferi mai multă certitudine investitorilor 
și sectoarelor înrudite și pentru a facilita 
introducerea unui sistem energetic
inteligent;

4. subliniază că introducerea de rețele 
inteligente presupune un cadru de 
planificare și de politici stabil și orientat 
pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o abordare mai flexibilă în 
regulamentele și directivele UE privind 
piața internă pentru a reduce obstacolele la 
soluțiile individuale pentru fiecare regiune 
în ceea ce privește producerea de energie, 
aprovizionarea și stocarea acesteia, precum 
și măsuri de eficientizare și diverse mixuri 
de astfel de măsuri;

5. solicită o abordare mai flexibilă în 
regulamentele și directivele UE privind 
piața internă pentru a reduce obstacolele la 
soluțiile individuale pentru fiecare regiune 
în ceea ce privește producerea de energie, 
aprovizionarea și stocarea acesteia, precum 
și măsuri de eficientizare și diverse mixuri 
de astfel de măsuri, inclusiv parteneriate 
public-private și proiecte transfrontaliere;

Or. ro

Amendamentul 20
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că cetățenii trebuie să fie 
implicați în toate fazele de planificare, 
implementare și transformare a rețelelor 
de energie, asigurându-se participarea 
publică în fiecare etapă și cu implicarea
activă a operatorilor din sistemul de 
distribuție (OSD) și a furnizorilor de 
tehnologii pentru rețele inteligente; 
încurajează cetățenii să devină 
„prosumatori”, asigurând producerea de 
energie din surse regenerabile la nivel 
individual și local, cu vânzarea surplusului 
către rețea, utilizând contoarele rețelei și 
fructificând oportunitățile economice în 
calitate de parteneri locali cheie, angajați în 
producerea de energie sustenabilă și în 

6. subliniază nevoia de participare a 
publicului în fiecare etapă de planificare a 
rețelelor de energie și de implicare activă a 
operatorilor din sistemul de distribuție 
(OSD) și a furnizorilor de tehnologii pentru 
rețele inteligente; încurajează cetățenii să 
devină „prosumatori”, asigurând 
producerea de energie din surse 
regenerabile la nivel individual și local, cu 
vânzarea surplusului către rețea, utilizând 
contoarele rețelei și fructificând 
oportunitățile economice în calitate de 
parteneri locali cheie, angajați în 
producerea de energie sustenabilă și în 
economisirea de energie în cadrul unui 
concept energetic regional, în ansamblul 
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economisirea de energie în cadrul unui 
concept energetic regional, în ansamblul 
său;

său;

Or. de

Amendamentul 21
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că cetățenii trebuie să fie 
implicați în toate fazele de planificare, 
implementare și transformare a rețelelor de 
energie, asigurându-se participarea publică 
în fiecare etapă și cu implicarea activă a 
operatorilor din sistemul de distribuție 
(OSD) și a furnizorilor de tehnologii pentru 
rețele inteligente; încurajează cetățenii să 
devină „prosumatori”, asigurând 
producerea de energie din surse 
regenerabile la nivel individual și local, cu 
vânzarea surplusului către rețea, utilizând 
contoarele rețelei și fructificând 
oportunitățile economice în calitate de 
parteneri locali cheie, angajați în 
producerea de energie sustenabilă și în 
economisirea de energie în cadrul unui 
concept energetic regional, în ansamblul 
său;

6. subliniază că cetățenii trebuie să fie 
implicați în toate fazele de planificare, 
implementare și transformare a rețelelor de 
energie, asigurându-se participarea publică 
în fiecare etapă și cu implicarea activă a 
operatorilor din sistemul de distribuție 
(OSD) și a furnizorilor de tehnologii pentru 
rețele inteligente; încurajează cetățenii să 
devină „prosumatori”, asigurând 
producerea de energie din surse 
regenerabile la nivel individual și local, cu 
vânzarea surplusului către rețea, utilizând 
contoarele rețelei și fructificând 
oportunitățile economice în calitate de 
parteneri locali cheie, angajați în 
producerea de energie sustenabilă și în 
economisirea de energie în cadrul unui 
concept energetic regional, în ansamblul 
său; consideră totuși că proiectarea pe 
termen lung a unei serii de programe 
existente de sprijin a surselor regenerabile 
de energie la nivel național a dus la 
supracompensare și, adesea, nu a acordat 
prioritate celei mai eficace metode de 
aplicare a tehnologiilor regenerabile 
pentru gospodării în diverse regiuni;

Or. en
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Amendamentul 22
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că cetățenii trebuie să fie 
implicați în toate fazele de planificare, 
implementare și transformare a rețelelor de 
energie, asigurându-se participarea publică 
în fiecare etapă și cu implicarea activă a 
operatorilor din sistemul de distribuție 
(OSD) și a furnizorilor de tehnologii pentru 
rețele inteligente; încurajează cetățenii să 
devină „prosumatori”, asigurând 
producerea de energie din surse 
regenerabile la nivel individual și local, cu 
vânzarea surplusului către rețea, utilizând 
contoarele rețelei și fructificând 
oportunitățile economice în calitate de 
parteneri locali cheie, angajați în 
producerea de energie sustenabilă și în 
economisirea de energie în cadrul unui 
concept energetic regional, în ansamblul 
său;

6. subliniază că cetățenii trebuie să fie 
implicați în toate fazele de planificare, 
implementare și transformare a rețelelor de 
energie, asigurându-se participarea publică 
în fiecare etapă și cu implicarea activă a 
operatorilor din sistemul de distribuție 
(OSD) și a furnizorilor de tehnologii pentru 
rețele inteligente; încurajează introducerea 
rapidă a unei infrastructuri de contorizare 
avansată care asigură un flux 
bidirecțional de informații și permite 
cetățenilor să devină „prosumatori”, 
asigurând producerea de energie din surse 
regenerabile la nivel individual și local, cu 
vânzarea surplusului către rețea, utilizând 
contoarele rețelei și fructificând 
oportunitățile economice în calitate de 
parteneri locali cheie, angajați în 
producerea de energie sustenabilă și în 
economisirea de energie în cadrul unui 
concept energetic regional, în ansamblul 
său;

Or. en

Amendamentul 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că cetățenii trebuie să fie 
implicați în toate fazele de planificare, 
implementare și transformare a rețelelor de 
energie, asigurându-se participarea publică 
în fiecare etapă și cu implicarea activă a 

6. subliniază că cetățenii trebuie să fie 
implicați în toate fazele de planificare, 
implementare și transformare a rețelelor de 
energie, precum și în producția și 
consumul energiei, asigurându-se 
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operatorilor din sistemul de distribuție 
(OSD) și a furnizorilor de tehnologii pentru 
rețele inteligente; încurajează cetățenii să 
devină „prosumatori”, asigurând 
producerea de energie din surse 
regenerabile la nivel individual și local, cu 
vânzarea surplusului către rețea, utilizând 
contoarele rețelei și fructificând 
oportunitățile economice în calitate de 
parteneri locali cheie, angajați în 
producerea de energie sustenabilă și în 
economisirea de energie în cadrul unui 
concept energetic regional, în ansamblul 
său;

participarea publică în fiecare etapă și cu 
implicarea activă a operatorilor din 
sistemul de distribuție (OSD) și a 
furnizorilor de tehnologii pentru rețele 
inteligente; încurajează cetățenii să devină 
„prosumatori”, asigurând producerea de 
energie din surse regenerabile la nivel 
individual și local, cu vânzarea surplusului 
către rețea, utilizând contoarele rețelei și 
fructificând oportunitățile economice în 
calitate de parteneri locali cheie, angajați în 
producerea de energie sustenabilă și în 
economisirea de energie în cadrul unui 
concept energetic regional, în ansamblul 
său;

Or. en

Amendamentul 24
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, pentru a asigura 
implementarea cu succes a rețelelor 
inteligente, Europa trebuie să urmărească
o strategie de sisteme energetice 
inteligente pentru regiuni și comunitățile 
locale, în care rețelele inteligente devin 
parte a sistemului energetic regional cu 
includerea unei proporții importante de 
energie din surse regenerabile, inclusiv 
capacități de generare descentralizată, 
susținute de o gestiune a cererii, măsuri de 
eficiență energetică, sporirea economiilor 
de energie și soluții inteligente de stocare, 
sectorul transporturilor (e-transport) și 
schimburi mai bune cu rețelele învecinate;

7. subliniază că, pentru a asigura 
implementarea cu succes a rețelelor 
inteligente, ar trebui elaborată o strategie 
pentru regiuni și comunitățile locale, 
orientată către un sistem energetic 
inteligent, în care rețelele inteligente devin 
parte a sistemului energetic regional cu 
includerea unei proporții de energie din 
surse regenerabile, inclusiv capacități de 
generare descentralizată, măsuri de 
eficiență energetică, sporirea economiilor 
de energie și soluții inteligente de stocare, 
sectorul transporturilor (e-transport) și 
schimburi mai bune cu rețelele învecinate;

Or. en
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Amendamentul 25
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. ia act de rolul pe care contoarele 
inteligente îl au în facilitarea comunicării 
bidirecționale și a facturării precise a 
consumatorilor, precum și în creșterea 
participării cererii, în cazul căreia 
consumatorii își adaptează obiceiurile lor 
în funcție de variațiile producției de 
energie; subliniază că cetățenii trebuie să 
primească toate beneficiile oferite de un 
sistem energetic inteligent și că 
proprietate cetățenească sporește eficiența 
comportamentală și, astfel, se asigură în 
general o mai mare economisire de 
energie; subliniază nevoia unor standarde 
înalte pentru contoarele inteligente în 
ceea ce privește protecția datelor, 
confidențialitatea datelor și pentru a 
permite cetățenilor să decidă și să 
controleze datele care sunt furnizate 
operatorilor de rețea; subliniază rolul 
esențial al operatorilor din sistemul de 
distribuție care sunt în final responsabili 
pentru garantarea securității și a 
stabilității rețelei și, prin urmare, trebuie 
să aibă acces direct la date privind 
consumul și producția, pentru a se 
asigura funcționarea eficientă, sigură și 
în condiții de securitate a rețelei 
inteligente;

Or. en

Amendamentul 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și Grupul său operativ 
pentru rețele inteligente să actualizeze și 
să-și extindă actuala definiție a rețelelor 
inteligente pentru a include și sistemul 
energetic inteligent; incită autoritățile 
locale și regionale să adopte strategii 
regionale centrate pe sistemul energetic 
inteligent;

8. invită Comisia și Grupul său operativ 
pentru rețele inteligente să actualizeze și să 
își extindă actuala definiție a rețelelor 
inteligente pentru a include și sistemul 
energetic inteligent; invită autoritățile 
locale și regionale să gestioneze consumul 
de energie și reducerea consumului de 
energie și să adopte strategii regionale 
centrate pe sistemul energetic inteligent;

Or. en

Amendamentul 27
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și Grupul său operativ 
pentru rețele inteligente să actualizeze și 
să-și extindă actuala definiție a rețelelor 
inteligente pentru a include și sistemul 
energetic inteligent; incită autoritățile 
locale și regionale să adopte strategii 
regionale centrate pe sistemul energetic 
inteligent;

8. invită Comisia și Grupul său operativ 
pentru rețele inteligente să actualizeze și să 
își extindă actuala definiție a rețelelor 
inteligente pentru a include și sistemul 
energetic inteligent; invită autoritățile 
locale și regionale să colaboreze la
adoptarea unor strategii regionale centrate 
pe sistemul energetic inteligent;

Or. en

Amendamentul 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, pentru a asigura eficiența 
economică a rețelelor inteligente pentru 

9. subliniază că, pentru a asigura eficiența 
economică a rețelelor inteligente pentru 
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regiuni este necesară combinarea 
avantajelor directe și indirecte, conectând 
sectorul energetic cu alte sectoare, 
îndeosebi al locuințelor și al 
transporturilor, dar și al mediului, al 
planificării urbane, al incluziunii sociale, al 
gestiunii deșeurilor și al construcțiilor, 
pentru a atinge obiectivele de economisire 
de economii, maximizând totodată 
beneficiile economice;

regiuni este necesară combinarea 
avantajelor directe și indirecte, conectând
sectorul energetic cu alte sectoare, 
îndeosebi al locuințelor și al 
transporturilor, dar și al mediului, al 
planificării urbane, al incluziunii sociale, al 
gestiunii deșeurilor și al construcțiilor, 
pentru a atinge obiectivele de economisire 
de energie, maximizând totodată 
beneficiile economice și echilibrând 
cererea și oferta de energie din cadrul 
unei regiuni;

Or. en

Amendamentul 29
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că sectorul TIC joacă un 
rol esențial în rețeaua sistemelor 
energetice inteligente, întrucât în 
comunicarea digitală în timp real dintre 
toate elementele rețelei inteligente, de la 
producție la distribuirea la consumatorul 
final, TIC permite un flux ambivalent de 
informații în cadrul rețelei; invită, prin 
urmare, regiunile să includă dezvoltarea 
de tehnologii TIC interoperabile și 
atractive din punct de vedere comercial 
pentru crearea unui sistem energetic 
inteligent, în vederea maximizării 
economiilor de energie în planificarea 
regională privind rețelele inteligente;

eliminat

Or. de

Amendamentul 30
Elisabeth Schroedter
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că sectorul TIC joacă un rol 
esențial în rețeaua sistemelor energetice 
inteligente, întrucât în comunicarea 
digitală în timp real dintre toate elementele 
rețelei inteligente, de la producție la 
distribuirea la consumatorul final, TIC 
permite un flux ambivalent de informații în 
cadrul rețelei; invită, prin urmare, regiunile 
să includă dezvoltarea de tehnologii TIC 
interoperabile și atractive din punct de 
vedere comercial pentru crearea unui 
sistem energetic inteligent, în vederea 
maximizării economiilor de energie în 
planificarea regională privind rețelele 
inteligente;

10. subliniază că sectorul TIC joacă un rol 
esențial în cadrul unui sistem energetic 
inteligent, întrucât în comunicarea digitală 
în timp real dintre toate elementele rețelei 
inteligente, de la producție la distribuirea la 
consumatorul final, TIC permite un flux 
bidirecțional de informații în cadrul rețelei; 
invită, prin urmare, regiunile să includă 
dezvoltarea de diferite tehnologii TIC 
interoperabile și atractive din punct de 
vedere comercial pentru crearea unui 
sistem energetic inteligent, în vederea 
maximizării economiilor de energie în 
planificarea regională privind rețelele 
inteligente;

Or. en

Amendamentul 31
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. îndeamnă Comisia să ia măsuri 
pentru a se asigura că aparatele 
electrocasnice (în special mașinile de 
spălat, pompele de căldură și dispozitivele 
de încălzire a depozitelor etc.) pot 
funcționa automat în conjuncție cu 
contoare inteligente, oferind 
consumatorilor tarife favorabile din punct 
de vedere economic atunci când există 
energie în exces (aplicația „Internetul
obiectelor”);

Or. cs
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Amendamentul 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează toate regiunile să 
investească în sisteme energetice 
inteligente, ca potențială sursă pentru 
locuri de muncă durabile la nivel local; 
subliniază că industria construcțiilor 
reprezintă unul dintre principalele domenii 
în care vor fi create locuri de muncă atât 
prin investiții directe în rețele energetice 
inteligente, cât și prin investiții în măsuri 
de eficiență energetică și în renovare, de 
exemplu în sectorul locuințelor;

12. încurajează toate regiunile să 
investească în sisteme energetice 
inteligente, ca potențială sursă pentru 
locuri de muncă durabile la nivel local; 
subliniază că industria construcțiilor 
reprezintă unul dintre principalele domenii 
în care vor fi create locuri de muncă atât 
prin investiții directe în rețele energetice 
inteligente, cât și prin investiții în măsuri 
de eficiență energetică și în renovare, de 
exemplu în sectorul locuințelor, dar și 
pentru adaptarea sectorului la noile 
soluții tehnologice propuse pentru 
construcția unor locuințe cu eficiență 
energetică ridicată;

Or. ro

Amendamentul 33
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează toate regiunile să 
investească în sisteme energetice 
inteligente, ca potențială sursă pentru 
locuri de muncă durabile la nivel local; 
subliniază că industria construcțiilor 
reprezintă unul dintre principalele domenii 
în care vor fi create locuri de muncă atât 
prin investiții directe în rețele energetice 
inteligente, cât și prin investiții în măsuri 
de eficiență energetică și în renovare, de 
exemplu în sectorul locuințelor;

12. încurajează toate regiunile și 
autoritățile locale să investească în sisteme 
energetice inteligente, ca potențială sursă 
pentru locuri de muncă durabile la nivel 
local; subliniază că industria construcțiilor 
reprezintă unul dintre principalele domenii 
în care vor fi create locuri de muncă atât 
prin investiții directe în rețele energetice 
inteligente, cât și prin investiții în măsuri 
de eficiență energetică și în renovare, de 
exemplu în sectorul locuințelor;
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Or. en

Amendamentul 34
Justina Vitkauskaite Bernard

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează toate regiunile să 
investească în sisteme energetice 
inteligente, ca potențială sursă pentru 
locuri de muncă durabile la nivel local; 
subliniază că industria construcțiilor 
reprezintă unul dintre principalele domenii 
în care vor fi create locuri de muncă atât 
prin investiții directe în rețele energetice 
inteligente, cât și prin investiții în măsuri 
de eficiență energetică și în renovare, de 
exemplu în sectorul locuințelor;

12. încurajează toate regiunile să 
investească în sisteme energetice 
inteligente, ca potențială sursă pentru 
locuri de muncă ecologice și durabile la 
nivel local; subliniază că industria 
construcțiilor reprezintă unul dintre 
principalele domenii în care vor fi create 
locuri de muncă atât prin investiții directe 
în rețele energetice inteligente, cât și prin 
stimularea dezvoltării tehnologiei, a 
inovării și a competitivității IMM-urilor la 
nivelul UE și prin investiții în măsuri de 
eficiență energetică și în renovare, de 
exemplu în sectorul locuințelor;

Or. en

Amendamentul 35
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează toate regiunile să 
investească în sisteme energetice 
inteligente, ca potențială sursă pentru 
locuri de muncă durabile la nivel local; 
subliniază că industria construcțiilor 
reprezintă unul dintre principalele domenii 
în care vor fi create locuri de muncă atât 
prin investiții directe în rețele energetice 
inteligente, cât și prin investiții în măsuri 

12. încurajează regiunile să ia în 
considerare investiții în sisteme energetice 
inteligente, ca potențială sursă pentru 
locuri de muncă durabile la nivel local; 
subliniază că industria construcțiilor 
reprezintă unul dintre principalele domenii 
în care vor fi create locuri de muncă atât 
prin investiții directe în rețele energetice 
inteligente, cât și prin investiții în măsuri 
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de eficiență energetică și în renovare, de 
exemplu în sectorul locuințelor;

de eficiență energetică și în renovare, de 
exemplu în sectorul locuințelor;

Or. en

Amendamentul 36
Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită statelor membre și regiunilor 
să sprijine măsuri educaționale și de 
formare profesională în domeniul 
energiei din surse regenerabile, de 
exemplu prin introducerea unor cursuri 
de tehnologie de mediu și prin conceperea 
de noi tipuri de ucenicie (de exemplu 
pentru tehnicieni în energia solară);

Or. de

Amendamentul 37
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că, în 2009, Comisia a 
calculat că circa 2,8 milioane de locuri ar
putea fi create prin realizarea obiectivelor 
de energie reînnoibilă pentru 2020, pe 
lângă generarea unei valori adiționale de 
circa 1,1% din PIB până în2030; 
subliniază că Consiliul european pentru 
energie regenerabilă estimează că, dacă 
45% din energie ar proveni din surse 
regenerabile până în 2030, 4,4 milioane 
de locuri de muncă ar fi create și, în cazul 
în care sistemul energetic european ar fi 

eliminat
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în totalitate compus din energie 
regenerabilă până în 2050, acesta ar 
însuma 6,1 milioane locuri de muncă;

Or. de

Amendamentul 38
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că, în 2009, Comisia a 
calculat că circa 2,8 milioane de locuri ar 
putea fi create prin realizarea obiectivelor 
de energie reînnoibilă pentru 2020, pe 
lângă generarea unei valori adiționale de 
circa 1,1% din PIB până în2030; 
subliniază că Consiliul european pentru 
energie regenerabilă estimează că, dacă 
45% din energie ar proveni din surse 
regenerabile până în 2030, 4,4 milioane 
de locuri de muncă ar fi create și, în cazul 
în care sistemul energetic european ar fi 
în totalitate compus din energie 
regenerabilă până în 2050, acesta ar 
însuma 6,1 milioane locuri de muncă;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 39
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că, în 2009, Comisia a calculat 
că circa 2,8 milioane de locuri ar putea fi 
create prin realizarea obiectivelor de 
energie reînnoibilă pentru 2020, pe lângă 

13. constată că, în 2009, Comisia a calculat 
că circa 2,8 milioane de locuri ar putea fi 
create prin realizarea obiectivelor de 
energie din surse regenerabile pentru 
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generarea unei valori adiționale de circa 
1,1% din PIB până în2030; subliniază că 
Consiliul european pentru energie 
regenerabilă estimează că, dacă 45% din 
energie ar proveni din surse regenerabile 
până în 2030, 4,4 milioane de locuri de 
muncă ar fi create și, în cazul în care 
sistemul energetic european ar fi în 
totalitate compus din energie regenerabilă 
până în 2050, acesta ar însuma 6,1 
milioane locuri de muncă;

2020, pe lângă generarea unei valori 
adăugate totale de circa 1,1 % din PIB 
până în 2030;

Or. en

Amendamentul 40
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită toate regiunile să investească în 
aptitudini și formare pentru aceste noi 
locuri de muncă, ținând cont de faptul că 
ar putea fi creat un număr semnificativ de 
noi locuri de muncă la nivel local în 
servicii TIC, în transporturi și sectoare 
adiacente care furnizează echipamente 
inteligente și servicii, cum ar fi în cazul 
noilor instalații;

14. invită toate regiunile să țină cont de 
faptul că ar putea fi creat un număr 
semnificativ de noi locuri de muncă la 
nivel local în servicii TIC, în transporturi și 
sectoare adiacente care furnizează 
echipamente inteligente și servicii, cum ar 
fi în cazul noilor instalații;

Or. de

Amendamentul 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită toate regiunile să investească în 
aptitudini și formare pentru aceste noi 

14. invită toate regiunile să investească în 
aptitudini și formare pentru aceste noi 
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locuri de muncă, ținând cont de faptul că ar 
putea fi creat un număr semnificativ de noi 
locuri de muncă la nivel local în servicii 
TIC, în transporturi și sectoare adiacente 
care furnizează echipamente inteligente și 
servicii, cum ar fi în cazul noilor instalații;

locuri de muncă, ținând cont de faptul că ar 
putea fi creat un număr semnificativ de noi 
locuri de muncă la nivel local în servicii 
TIC, în transporturi și sectoare adiacente 
care furnizează echipamente inteligente și 
servicii, cum ar fi în cazul noilor instalații, 
dar și pentru a evita lipsa forței de muncă 
specializate și adaptarea la cerințele 
impuse de apariția de noi meserii în 
domeniile respective;

Or. ro

Amendamentul 42
Justina Vitkauskaite Bernard

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită toate regiunile să investească în 
aptitudini și formare pentru aceste noi 
locuri de muncă, ținând cont de faptul că ar 
putea fi creat un număr semnificativ de noi 
locuri de muncă la nivel local în servicii 
TIC, în transporturi și sectoare adiacente 
care furnizează echipamente inteligente și 
servicii, cum ar fi în cazul noilor instalații;

14. invită toate regiunile să investească în 
aptitudini și formare pentru aceste noi 
locuri de muncă, ținând cont de faptul că ar 
putea fi creat un număr semnificativ de noi 
locuri de muncă la nivel local în servicii 
TIC, în transporturi și sectoare adiacente
care furnizează echipamente inteligente, 
infrastructuri inteligente și servicii, cum 
ar fi în cazul noilor instalații;

Or. en

Amendamentul 43
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită toate regiunile să investească în 
aptitudini și formare pentru aceste noi 
locuri de muncă, ținând cont de faptul că ar
putea fi creat un număr semnificativ de noi 
locuri de muncă la nivel local în servicii 

14. invită regiunile să ia în considerare 
investiții în aptitudini și formare pentru 
aceste noi locuri de muncă, ținând cont de 
faptul că ar putea fi creat un număr 
semnificativ de noi locuri de muncă la 
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TIC, în transporturi și sectoare adiacente 
care furnizează echipamente inteligente și 
servicii, cum ar fi în cazul noilor instalații;

nivel local în servicii TIC, în transporturi și 
sectoare adiacente care furnizează 
echipamente inteligente și servicii, cum ar 
fi în cazul noilor instalații;

Or. en

Amendamentul 44
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că regiunile care 
implementează cu succes un sistem 
energetic inteligent pot atrage alte locuri 
de muncă în zonă sub formă de cursuri de 
formare de specialitate prin înființarea de 
universități și colegii tehnice de 
specialitate în acest domeniu; solicită 
regiunilor să coopereze în ceea ce privește 
specializarea inteligentă și salută 
programele în care cunoștințele sunt 
partajate între regiuni și la nivel 
transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 45
Justina Vitkauskaite Bernard

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că investițiile publice în 
sisteme energetice inteligente, inclusiv prin 
intermediul fondurilor europene structurale 
și de investiții, pot stimula oportunități de 
creare de locuri de muncă la nivel local și 
beneficii pe termen lung pentru regiuni și 

15. subliniază că investițiile publice în 
sisteme energetice inteligente, inclusiv prin 
intermediul fondurilor europene structurale 
și de investiții, pot stimula oportunități de 
creare de locuri de muncă durabile la nivel 
local, pot crea efecte de sinergie și 
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pot fi folosite inclusiv ca instrumente 
pentru depășirea problemelor economice, 
mai ales în regiuni din țările afectate de 
criză;

externalități pentru ocuparea forței de 
muncă și beneficii pe termen lung pentru 
regiuni în domeniul economic, social și al 
mediului și pot fi folosite inclusiv ca 
instrumente pentru depășirea problemelor 
economice, mai ales în regiuni din țările 
afectate de criză;

Or. en

Amendamentul 46
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei să coopereze cu 
statele membre la măsuri de ajustare 
fiscală, în primul rând prin planuri 
inovatoare sociale și ecologice, de 
exemplu, cele bazate pe rețele inteligente;

Or. en

Amendamentul 47
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că succesul sistemului 
energetic inteligent, așa cum indică studiile 
de bune practici și cazurile exemplare, 
depinde cel mai adesea de faptul că sunt 
deținute la nivel local, fie de cetățeni 
individuali, fie de o cooperativă, de o 
comunitate locală sau de o combinație a 
acestora; recunoaște că astfel de forme de 
proprietate îmbunătățesc gradul de 
acceptare a investițiilor în toate 

16. subliniază că succesul sistemului 
energetic inteligent, așa cum indică studiile 
de bune practici și cazurile exemplare, 
depinde cel mai adesea de faptul că sunt 
deținute la nivel local, fie de cetățeni 
individuali, fie de o cooperativă, de o 
comunitate locală sau de o combinație a 
acestora; recunoaște că astfel de forme de 
proprietate îmbunătățesc gradul de 
acceptare a investițiilor în toate 
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componentele sistemelor energetice 
inteligente; consideră că cetățenii trebuie 
implicați în toate etapele de dezvoltare a 
sistemului energetic inteligent;

componentele sistemelor energetice 
inteligente; subliniază că cetățenii trebuie 
să primească informații mai bune, 
precum și stimulente, cum ar fi 
mecanisme dinamice de stabilire a 
prețurilor și instrumente TIC adecvate, 
astfel încât aceștia să poată fi implicați în 
toate etapele de dezvoltare a sistemului 
energetic inteligent;

Or. en

Amendamentul 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că succesul sistemului 
energetic inteligent, așa cum indică studiile 
de bune practici și cazurile exemplare, 
depinde cel mai adesea de faptul că sunt 
deținute la nivel local, fie de cetățeni 
individuali, fie de o cooperativă, de o 
comunitate locală sau de o combinație a 
acestora; recunoaște că astfel de forme de 
proprietate îmbunătățesc gradul de 
acceptare a investițiilor în toate 
componentele sistemelor energetice 
inteligente; consideră că cetățenii trebuie 
implicați în toate etapele de dezvoltare a 
sistemului energetic inteligent;

16. subliniază că succesul sistemului 
energetic inteligent, așa cum indică studiile 
de bune practici și cazurile exemplare, 
depinde cel mai adesea de faptul că sunt 
deținute la nivel local, fie de cetățeni 
individuali, fie de o cooperativă, de o 
comunitate locală sau de o combinație a 
acestora; recunoaște că astfel de forme de 
proprietate îmbunătățesc gradul de 
acceptare a investițiilor în toate 
componentele sistemelor energetice 
inteligente; consideră că cetățenii trebuie 
implicați în toate etapele infrastructurii 
energetice inteligente, ale producției, 
planificării și distribuirii de energie și ale 
rețelei, precum și în toate etapele de 
dezvoltare a sistemului energetic inteligent;

Or. en

Amendamentul 49
Justina Vitkauskaite Bernard
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să elimine barierele din 
calea proprietății private în actuala 
legislație UE, îndeosebi în legislația
privind ajutoarele de stat; invită statele 
membre să sprijine posibilitățile locale de 
producție a energiei și punerea în comun a 
energiei locale, nu doar în sens ambivalent
între rețea și consumatorul final ci și la 
nivel transfrontalier și între unități-
consumatoare finale, încurajând 
proprietatea asupra surselor locale de 
producere a energiei și punerea în comun a 
energiei produse la nivel local;

17. invită Comisia să elimine provocările 
normative și juridice, precum și barierele 
din calea proprietății la nivel local din
actuala legislație UE, îndeosebi din
normele privind ajutoarele de stat; invită 
statele membre să sprijine posibilitățile 
locale de producție a energiei și punerea în 
comun a energiei locale, nu doar 
bidirecțional între rețea și consumatorul 
final, ci și la nivel transfrontalier și între 
unități-consumatoare finale, încurajând 
proprietatea asupra surselor locale de 
producere a energiei și punerea în comun a 
energiei produse la nivel local;

Or. en

Amendamentul 50
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că sistemele energetice 
inteligente vor fi operate cu cantități 
importante de date cu caracter personal și 
numeroase profiluri de clienți, cu un risc 
important de încălcare a securității 
acestora; ia act de îngrijorările existente 
îndeosebi în materie de beneficii ale 
contoarelor inteligente pentru consumatori 
și solicită o mai bună evaluare a acestui 
domeniu, cu analizarea protecției datelor și 
a confidențialității datelor în cazul 
contoarelor inteligente; subliniază, prin 
urmare, că datele cu caracter personal 
trebuie protejate, fără excepție, pentru ca 
acestea să fie protejate și sigure;

19. subliniază că sistemele energetice 
inteligente vor fi operate cu cantități 
importante de date cu caracter personal și 
numeroase profiluri de clienți, cu un risc 
important de încălcare a securității 
acestora; ia act de îngrijorările existente 
îndeosebi în materie de beneficii ale 
contoarelor inteligente pentru consumatori 
și solicită o mai bună evaluare a acestui 
domeniu, cu analizarea protecției datelor și 
a confidențialității datelor în cazul 
contoarelor inteligente;
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(De competența REGI?)

Or. de

Amendamentul 51
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că sistemele energetice 
inteligente vor fi operate cu cantități 
importante de date cu caracter personal și 
numeroase profiluri de clienți, cu un risc 
important de încălcare a securității 
acestora; ia act de îngrijorările existente 
îndeosebi în materie de beneficii ale 
contoarelor inteligente pentru consumatori 
și solicită o mai bună evaluare a acestui 
domeniu, cu analizarea protecției datelor și 
a confidențialității datelor în cazul 
contoarelor inteligente; subliniază, prin 
urmare, că datele cu caracter personal 
trebuie protejate, fără excepție, pentru ca 
acestea să fie protejate și sigure;

19. subliniază că sistemele energetice 
inteligente vor fi operate cu cantități 
importante de date cu caracter personal și 
numeroase profiluri de clienți, cu un risc 
important de încălcare a securității 
acestora; ia act de îngrijorările existente 
îndeosebi în materie de securitate 
cibernetică a sistemelor de rețele 
inteligente și de beneficii ale contoarelor 
inteligente pentru consumatori și solicită o 
mai bună evaluare a acestui domeniu, cu 
analizarea protecției datelor și a 
confidențialității datelor în cazul 
contoarelor inteligente; subliniază, prin 
urmare, că datele cu caracter personal 
trebuie protejate, fără excepție, pentru ca 
acestea să fie protejate și sigure și că 
securitatea cibernetică trebuie integrată 
în strategiile de introducere a rețelelor 
inteligente;

Or. en

Amendamentul 52
Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că trebuie elaborate 
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standarde pentru a reglementa colectarea 
de date pentru sistemele energetice 
inteligente astfel încât să se asigure că 
sunt transferate numai date relevante, că 
nu sunt transferate date unor terți și că 
clienții au dreptul să inspecteze și să 
elimine datele colectate;

Or. de

Amendamentul 53
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită statele membre să se asigure că 
regulamentul privind protecția datelor 
este consolidat și adoptat cu celeritate; 
invită Comisia să elaboreze orientări 
solide pentru colectarea datelor, pentru 
minimizarea datelor, pentru transmiterea 
datelor și pentru siguranța acestora în 
cadrul unui sistem energetic inteligent; 
subliniază că datele cu caracter personal 
trebuie procesate cu scopul specific de a 
asigura aprovizionarea cu energie și 
numai în măsura în care este absolut 
necesar, iar datele cu caracter personal 
nu trebuie utilizate pentru tarifare 
discriminatorie;

eliminat

(De competența REGI?)

Or. de

Amendamentul 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită statele membre să se asigure că 
regulamentul privind protecția datelor este 
consolidat și adoptat cu celeritate; invită 
Comisia să elaboreze orientări solide 
pentru colectarea datelor, pentru 
minimizarea datelor, pentru transmiterea 
datelor și pentru siguranța acestora în 
cadrul unui sistem energetic inteligent; 
subliniază că datele cu caracter personal 
trebuie procesate cu scopul specific de a 
asigura aprovizionarea cu energie și numai 
în măsura în care este absolut necesar, iar 
datele cu caracter personal nu trebuie 
utilizate pentru tarifare discriminatorie;

20. invită statele membre să furnizeze 
consumatorilor informații disponibile și 
orientări clare pentru transmiterea de 
date și securitatea datelor și să se asigure 
că regulamentul privind protecția datelor 
este consolidat și adoptat cu celeritate; 
invită Comisia să elaboreze orientări solide 
pentru colectarea datelor, pentru 
minimizarea datelor, pentru transmiterea 
datelor și pentru siguranța acestora în 
cadrul unui sistem energetic inteligent; 
subliniază că datele cu caracter personal 
trebuie procesate cu scopul specific de a 
asigura aprovizionarea cu energie și numai 
în măsura în care este absolut necesar, iar 
datele cu caracter personal nu trebuie 
utilizate pentru tarifare discriminatorie;

Or. en

Amendamentul 55
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
protecția datelor și practicile și 
reglementările în materie de
confidențialitate privind instalarea de 
sisteme de contorizare; subliniază faptul că 
garantarea protecției datelor și a 
confidențialității acestora pentru toate 
persoanele și gospodăriile conectate la 
rețea este imperativă pentru funcționarea și 
instalarea de rețele inteligente; subliniază 
că datele colectate trebuie folosite doar 
pentru a asigura securitatea aprovizionării 
cu energie electrică; invită statele membre 
să aplice reglementări de protecție a datelor 
și să promoveze drepturile individuale în 

21. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
protecția datelor și practicile și 
reglementările în materie de 
confidențialitate privind instalarea de 
sisteme de contorizare; subliniază faptul că 
garantarea protecției datelor și a 
confidențialității acestora pentru toate 
persoanele și gospodăriile conectate la 
rețea este imperativă pentru funcționarea și 
instalarea de rețele inteligente; subliniază 
că datele colectate trebuie folosite doar 
pentru a se asigura securitatea 
aprovizionării cu energie electrică; invită 
statele membre să aplice reglementări de 
protecție a datelor și să promoveze 
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acest domeniu; drepturile individuale în acest domeniu; 
subliniază că cetățenii își vor păstra 
dreptul de proprietate asupra datelor lor și 
vor avea în întregime control în ceea ce 
privește persoanele cărora li se acordă 
acces la datele respective;

Or. en

Amendamentul 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază nevoia unei mai bune 
reglementări și practici a protecției și 
confidențialității datelor atunci când se 
instalează sisteme de contorizare 
inteligente; subliniază faptul că garantarea 
protecției datelor și a confidențialității 
acestora pentru toate persoanele și 
gospodăriile conectate la rețea este 
imperativă pentru funcționarea și instalarea 
de rețele inteligente; subliniază că datele 
colectate trebuie folosite doar pentru a 
asigura securitatea aprovizionării cu 
energie electrică; invită statele membre să 
aplice reglementări de protecție a datelor și 
să promoveze drepturile individuale în 
acest domeniu;

21. subliniază nevoia unei mai bune 
reglementări și practici a protecției și 
confidențialității datelor atunci când se 
instalează sisteme de contorizare 
inteligente; subliniază faptul că garantarea 
protecției datelor și a confidențialității 
acestora pentru toate persoanele și 
gospodăriile conectate la rețea este 
imperativă pentru funcționarea și instalarea 
de rețele inteligente; subliniază că datele 
colectate trebuie folosite doar pentru a se
asigura securitatea aprovizionării cu 
energie electrică; invită statele membre să 
aplice reglementări de protecție a datelor, 
păstrând și dezvoltând totodată sinergii 
prin intermediul rețelelor de 
telecomunicații și de energie, și să 
promoveze drepturile individuale în acest 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 57
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia și statele membre să se 
concentreze pe cercetare, dezvoltare și 
investiții în instrumente sofisticate de 
asigurare a anonimatului, ținând cont de 
importanța anonimizării datelor cu 
caracter personale pentru a asigura că 
sistemele energetice inteligente sunt mai 
ușor acceptate de public;

eliminat

Or. de

Amendamentul 58
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că, în temeiul noilor 
reglementări FSIE pentru perioada 2014-
2020, statele membre au obligația de a 
concentra resursele FSIE pe investiții în 
direcția unei Europe inteligente, 
sustenabile și cu caracter incluziv; salută 
cota minimă ce va fi introdusă pentru 
regiuni de a concentra, în funcție de nivelul 
lor dezvoltare economică, până la 20% din 
resursele FEDR pentru producerea și 
distribuirea de energie din resurse 
regenerabile, pentru eficiență energetică și 
rețele inteligente la nivelul de distribuție; 
subliniază că Fondul de coeziune prevede 
de asemenea investiții în acest domeniu și 
solicită statelor membre să fructifice la 
maxim această oportunitate;

23. subliniază că, în temeiul noilor 
reglementări FSIE pentru perioada 2014-
2020, statele membre au obligația de a 
concentra resursele FSIE pe investiții în 
direcția unei Europe inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii; salută cota minimă 
ce va fi introdusă pentru regiuni de a 
concentra, în funcție de nivelul lor 
dezvoltare economică, cel puțin 20 % din 
resursele FEDER pentru producerea și 
distribuirea de energie din resurse 
regenerabile, pentru eficiență energetică, 
pentru cogenerarea încălzirii și a 
energiei, pentru strategii de emisii scăzute 
de carbon, acordându-se o atenție 
deosebită zonelor urbane, și pentru 
energie din rețele inteligente la nivelul de 
distribuție; subliniază că Fondul de 
coeziune prevede de asemenea investiții în 
acest domeniu și solicită statelor membre 
să fructifice la maximum această 
oportunitate; subliniază, în ceea ce 
privește investițiile care nu sunt acoperite 
de concentrarea tematică obligatorie, că 
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FEDER poate fi, de asemenea, utilizat 
pentru a sprijini dezvoltarea de sisteme 
inteligente de distribuție, stocare și 
transmisie a energiei și pentru a integra 
generarea distribuită de energie din surse 
regenerabile;

Or. pl

Amendamentul 59
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că, în temeiul noilor 
reglementări FSIE pentru perioada 2014-
2020, statele membre au obligația de a 
concentra resursele FSIE pe investiții în 
direcția unei Europe inteligente, 
sustenabile și cu caracter incluziv; salută
cota minimă ce va fi introdusă pentru 
regiuni de a concentra, în funcție de 
nivelul lor dezvoltare economică, până la 
20% din resursele FEDR pentru
producerea și distribuirea de energie din 
resurse regenerabile, pentru eficiență 
energetică și rețele inteligente la nivelul de 
distribuție; subliniază că Fondul de 
coeziune prevede de asemenea investiții în 
acest domeniu și solicită statelor membre 
să fructifice la maxim această oportunitate;

23. subliniază că, în temeiul noilor 
reglementări FSIE pentru perioada 2014-
2020, statele membre au obligația de a 
concentra resursele FSIE pe investiții în 
direcția unei Europe inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii; ia act de faptul că
cota minimă ce va fi introdusă pentru 
regiuni de a dedica, în funcție de nivelul 
lor dezvoltare economică, până la 20 % din 
resursele FEDER pentru economisirea de 
energie, pentru eficiență energetică și rețele 
inteligente la nivelul de distribuție; 
subliniază că Fondul de coeziune prevede,
de asemenea, investiții în acest domeniu;
solicită statelor membre să fructifice la 
maximum această oportunitate;

Or. en

Amendamentul 60
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că sprijinirea rețelelor 
inteligente la nivel de distribuire nu 
trebuie inclusă în ajutorul de stat; 
subliniază că dezvoltarea rețelelor 
inteligente și a energiilor reînnoibile nu 
ar trebui să fie afectată în mod negativ de 
nou-propusa reformă a ajutoarelor de stat 
pentru energie; invită Comisia, în acest 
context, să se abțină de la introducerea 
unui sistem de licitație neutru din punct 
de vedere tehnologic, întrucât proiectele 
descentralizate și de mici dimensiuni ar 
risca să fie excluse în cea mai mare parte, 
ceea ce va impieta asupra inovării și 
asupra abordărilor regionale;

eliminat

Or. de

Amendamentul 61
Francesca Barracciu

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită Comisiei să acorde prioritate 
investițiilor pentru crearea de rețele 
inteligente în zonele cele mai 
dezavantajate din punct de vedere 
geografic, precum insulele, având în 
vedere costurile suplimentare cu care se 
confruntă în ceea ce privește alimentarea 
cu energie și subliniind că este mai simplă 
crearea de rețele inteligente în zone mai 
mici și mai puțin populate;

Or. it

Amendamentul 62
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază că interoperabilitatea pentru 
infrastructura inteligentă este esențială, 
deoarece incertitudinea în materie de 
reglementare și existența unor standarde 
diferite întârzie extinderea infrastructurii 
inteligente; prin urmare solicită o mai bună 
cooperare între diferitele organizații pentru 
standarde tehnice la nivel european; 
subliniază că sunt necesare standarde 
deschise pentru a veni în sprijinul 
interoperabilității;

27. subliniază că interoperabilitatea pentru 
infrastructura inteligentă este esențială, 
deoarece incertitudinea în materie de 
reglementare și existența unor standarde 
diferite întârzie extinderea infrastructurii 
inteligente; prin urmare, solicită o mai 
bună cooperare între diferitele organizații 
pentru standarde tehnice la nivel european; 
subliniază că sunt necesare standarde 
deschise pentru a veni în sprijinul 
interoperabilității și pentru a accelera 
dezvoltarea și implementarea tehnologiei;

Or. en

Amendamentul 63
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. amintește că Parlamentul a adoptat 
deja rapoarte privind rolul politicii de 
coeziune a UE și al actorilor săi în 
punerea în aplicare a noii politici 
energetice europene, precum și privind 
punerea în aplicare și impactul măsurilor 
de eficiență energetică din cadrul politicii 
de coeziune, care acoperă numeroase 
aspecte discutate mai sus;

Or. en

Amendamentul 64
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază inițiativele luate de EIT în 
KIC InnoEnergy pentru cercetarea și 
dezvoltarea de rețele inteligente, precum 
și inițiativele de a instrui specialiștii din 
acest sector;

Or. en

Amendamentul 65
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 29 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29b. ia act de importanța concentrării 
tematice a FSIE care are ca scop tranziția 
către o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, al cărui rezultat este 
investirea a 20 % din finanțare pentru 
tranziția energetică, acordându-se o 
atenție deosebită rețelelor inteligente;

Or. en

Amendamentul 66
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 29 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29c. subliniază importanța inițiativelor 
precum Convenția primarilor, principala 
mișcare europeană care implică 
autoritățile locale și regionale în 
combaterea schimbărilor climatice. 
Aceasta are la bază un angajament 
voluntar al semnatarilor de a atinge și de 
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a depăși obiectivul UE de reducere a CO2
cu 20 % prin sporirea eficienței energetice 
și dezvoltarea de surse regenerabile de 
energie, care aprobă și sprijină eforturile 
depuse de autoritățile locale pentru 
punerea în aplicare a unor politici 
energetice durabile; subliniază că 
autoritățile locale joacă un rol esențial în 
atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice, cu atât mai mult atunci când se 
are în vedere că 80 % din consumul de 
energie și emisiile de CO2 sunt asociate 
activității urbane;

Or. en

Amendamentul 67
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 29 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29d. subliniază importanța regiunilor în 
specializarea inteligentă în domeniul 
energiei, precum Energy Valley din Țările 
de Jos, unde parteneri publici și privați își 
unesc eforturile pentru a explora 
oportunități regionale de creștere 
economică în sectorul energiei;

Or. en


