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Amendamentul 1

Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că în anumite țări nivelul de 
interconectare se află sub pragul de 10%; 
subliniază că autoritățile regionale și 
locale, în cooperare cu ghișeele unice 
naționale, joacă un rol important în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE; solicită, în acest 
sens, o consultare și un sistem de evaluare 
pentru a identifica și răspândi cele mai 
bune practici și informații privind 
acceptarea publică a infrastructurii;

Or. en

Amendamentul 2
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020, 
precum și obiectivul 20/20/20; subliniază 
că nu numai infrastructurile 
transfrontaliere trebuie îmbunătățite, ci și 
infrastructura care permite transportul 
către și de la căile principale de transport, 
precum și distribuția la nivel național;
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menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării proiectelor de 
infrastructură energetică;

Or. en

Amendamentul 3
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
subliniază, în special, că este necesar să 
se pună accentul pe infrastructura 
energiilor regenerabile pentru a reduce 
dependența de combustibilii fosili și a 
diminua nivelul emisiilor poluante;
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

Or. en

Amendamentul 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice, în special a 
infrastructurii energetice inteligente și 
descentralizate, combinată cu promovarea 



AM\862114RO.doc 5/38 PE462.568v01-00

RO

menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

eficienței energetice, reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
planificării durabile, al proceselor de 
autorizare, precum și în cadrul 
popularizării PIE;

Or. en

Amendamentul 5
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020 și 
reiterează că este important pentru UE să 
posede rețele energetice adecvate, 
integrate și fiabile în toate regiunile; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

Or. pt

Amendamentul 6
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice, dezvoltarea 
conexiunilor interne de electricitate și gaz 
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obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

și integrarea sectoarelor izolate din UE în 
piața energetică europeană reprezintă 
factori fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

Or. lt

Amendamentul 7
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020 și că 
trebuie acordată prioritate dezvoltării 
unor rețele energetice integrate și fiabile 
cu conexiuni interne eficiente; subliniază 
că politica UE privind infrastructura 
energetică trebuie să fie coordonată și 
definită la nivel continental și că 
exploatarea rețelelor europene conectate 
la țări vecine ar stimula concurența pe 
piața comună europeană a energiei și ar 
îmbunătăți solidaritatea între statele 
membre; menționează că autoritățile 
regionale și locale joacă cel mai important 
rol în cadrul proceselor de autorizare, 
precum și în cadrul popularizării PIE;

Or. lt
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Amendamentul 8
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice, împreună cu 
promovarea rețelelor energetice 
transeuropene și a surselor de energie 
regenerabilă, reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării parteneriatelor 
europene pentru inovare (PIE);

Or. es

Amendamentul 9
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE; consideră, în 
acest context, că Uniunea trebuie să 
coopereze cu statele membre și autoritățile 
regionale nu numai în ceea ce privește 
infrastructura transfrontalieră, ci și cea 
națională și regională, care conectează 
căile principale de energie cu rețelele 
naționale de distribuție;
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Or. en

Amendamentul 10
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE;

1. subliniază că modernizarea și reînnoirea 
infrastructurii energetice reprezintă factori 
fundamentali în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
menționează că autoritățile regionale și 
locale joacă cel mai important rol în cadrul 
proceselor de autorizare, precum și în 
cadrul popularizării PIE, și că toate 
regiunile, inclusiv regiunile cele mai 
îndepărtate, trebuie să fie implicate în 
toate etapele și în toate procedurile de 
punere în aplicare, în scopul menținerii 
coeziunii teritoriale;

Or. pt

Amendamentul 11
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea modernizării 
rețelei UE în ansamblu și a sprijinirii de 
către Uniune a statelor membre și 
regiunilor în această misiune, ca parte a 
coeziunii teritoriale; subliniază că 
proiectele privind energia regenerabilă 
pot cunoaște succesul doar dacă rețelele 
naționale de transport sunt suficient de 
moderne pentru a se adapta naturii 
acestei noi forme de energie;



AM\862114RO.doc 9/38 PE462.568v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 12
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că cea mai mare provocare 
o constituie asigurarea acceptării de către 
publicul local a proiectelor de 
infrastructură energetică; este convins că 
acceptarea și încrederea cetățenilor și a 
autorităților de decizie pot fi câștigate 
doar prin organizarea de dezbateri 
deschise și transparente preliminare luării 
de decizii privind proiectele de 
infrastructură energetică;

Or. de

Amendamentul 13
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită accelerarea procedurilor de 
autorizare (5 ani) și simplificarea acestora 
(ghișeu unic); subliniază totuși că 
drepturile de planificarea aparțin statelor 
membre și regiunilor și că orice 
armonizare a procedurilor de autorizare 
la nivel UE trebuie să respecte principiul 
subsidiarității;

Or. de
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Amendamentul 14
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că este necesar ca Comisia 
să adopte o abordare a guvernanței pe 
mai multe niveluri în ceea ce privește 
dezvoltarea infrastructurii, deoarece 
autoritățile locale și regionale sunt 
parteneri necesari în termeni de 
planificare, finanțare și comunicare; 
subliniază că această abordare ar trebui, 
de asemenea, să fie adoptată având în 
vedere stabilirea și respectarea 
obiectivelor și priorităților în materie de 
energie la nivel european;

Or. en

Amendamentul 15
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea unei evaluări 
temeinice a impactului asupra mediului 
pe care îl au proiectele de infrastructură 
energetică și importanța pregătirii 
adecvate a planurilor de reacție în cazuri 
de urgență legate de infrastructura 
energetică, în special pentru evitarea 
dezastrelor ecologice; subliniază că 
planurile de reacție ar trebui să prevadă 
modul de abordare al acestor evenimente 
din punct de vedere tehnic și economic;

Or. en
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Amendamentul 16
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că energia sigură, 
durabilă și competitivă reprezintă una din 
principalele provocări pentru regiunile 
UE; invită Comisia să țină seama de 
obiectivul de reducere cu cel puțin 20% 
din consumul de energie până în 2020 
atunci când stabilește prioritățile pentru 
investiții în infrastructurile energetice 
ante și post-2020; subliniază rolul 
semnificativ al politicii de coeziune la 
nivel local și regional în îmbunătățirea 
eficienței energetice și în atingerea 
obiectivelor Uniunii privind energia 
regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 17
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că o abordare regională și 
locală este esențială în determinarea 
priorităților în termeni de infrastructură 
energetică și de realizarea de proiecte de 
interes european; atrage atenția, în acest 
sens, asupra surselor de energie 
regenerabilă și asupra potențialului 
acestora în diferite regiuni europene, cum 
ar fi regiunile insulare și foarte 
îndepărtate, precum și asupra necesității 
de a furniza acestora o rețea inteligentă și 
interconectată adecvat și capacitate de 
producție suficientă;



PE462.568v01-00 12/38 AM\862114RO.doc

RO

Or. pt

Amendamentul 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea armonizării 
periodice a planurilor naționale și 
regionale de dezvoltare a rețelei în funcție 
de mutațiile ce apar pe piața consumului 
și priorităților energetice locale și 
regionale;

Or. ro

Amendamentul 19
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă că politica de eficacitate 
energetică nu este suficient de sprijinită, 
în ciuda potențialului important în 
materie de creare de locuri de muncă 
locale și durabile și a complementarității 
necesare cu investițiile în materie de 
infrastructuri energetice pentru ca, pe de 
o parte, prin economii de energie, să 
contribuie la independența energetică a 
UE, iar pe de altă parte, să combată 
precaritatea energetică, în special în 
domeniul locuințelor;

Or. fr
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Amendamentul 20
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că dezvoltarea 
infrastructurii de încălzire și răcire (de ex. 
încălzirea urbană) și modernizarea 
sistemelor de infrastructură de încălzire 
bazate pe combustibili fosili într-o 
infrastructură bazată pe energie 
regenerabilă ar putea contribui în mod 
semnificativ la realizarea obiectivelor UE 
privind furnizarea de energie și reducerea 
emisiilor cu efect de seră, în special în 
zonele urbane; invită Comisia, prin 
urmare, să prezinte o strategie ambițioasă 
pentru sectorul încălzirii și răcirii;

Or. en

Amendamentul 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază enormul potențial economic 
pentru dezvoltarea regională în domeniul 
producției de energii regenerabile, în 
conformitate cu particularitățile regiunii;  
propune să se acorde prioritate viitoarelor 
oportunități de finanțare pentru o 
infrastructură descentralizată și 
inteligentă, pentru a asigura transportul 
de energie și accesul la rețelele și stocarea 
de electricitate interconectate; 
încurajează, în acest sens, conexiunile de 
rețea dotate cu instalații de acumulare 
hidraulică în regiunea Alpilor și în țările 
nordice;
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Or. en

Amendamentul 22
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. afirmă că dezvoltarea producției 
regionale de energie reprezintă un mijloc 
important de a garanta autosuficiența 
energetică în diferite părți ale Europei;  
remarcă faptul că regiunile posedă 
resurse multiple și posibilități care decurg 
din aceste resurse naturale și că viitorul 
obiectiv ar trebui să îl reprezinte 
exploatarea deplină a acestora pentru a 
diversifica producția de energie;

Or. fi

Amendamentul 23
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și 
UE în vederea punerii în aplicare cu succes 
a PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme 
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere;

2. subliniază importanța cooperării între 
regiuni la nivel național și european, care 
contribuie la eliminarea insulelor de 
energie și la realizarea pieței interne a 
energiei, în vederea punerii în aplicare cu 
succes a PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme 
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere; 

Or. en
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Amendamentul 24
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere;

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că obiectivele teritoriale 
din cadrul politicii de coeziune, precum și 
strategiile macroregionale pot îmbunătăți
oportunitățile de cooperare pentru 
proiectele transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 25
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme 
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere;

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că strategiile 
macroregionale, care ar trebui extinse în 
viitor pentru a acoperi și alte zone 
geografice, pot servi drept platforme de 
cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere; 

Or. es

Amendamentul 26
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 2 



PE462.568v01-00 16/38 AM\862114RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme 
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere;

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme 
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere;  în acest sens, subliniază 
importanța bunei coordonări a proiectelor 
de infrastructură pentru a garanta cel mai 
bun raport posibil între costuri și 
beneficii, precum și eficiența maximă în 
cheltuirea fondurilor UE;

Or. en

Amendamentul 27
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme 
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere;

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme 
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere; consideră totuși că 
cooperarea regională ar trebui 
îmbunătățită, în special în ceea ce privește 
asigurarea unei legături adecvate între 
prioritățile stabilite și regiunile europene;

Or. pt
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Amendamentul 28
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme 
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere;

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme 
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere; pentru a realiza conectări 
eficiente și inteligente ale surselor 
neconvenționale de energie locale și 
regionale cu marile rețele de energie.

Or. ro

Amendamentul 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme 
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere;

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme 
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere; subliniază importanța 
creșterii capacității de interconectare a 
rețelelor energetice la nivel 
transfrontalier prin alocări financiare 
corespunzătoare pentru atingerea 
obiectivului de coeziune teritorială;

Or. ro
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Amendamentul 30
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța cooperării între 
regiunile din cadrul statelor membre și UE 
în vederea punerii în aplicare cu succes a 
PIE și consideră că strategiile 
macroregionale pot servi drept platforme 
de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere;

2. subliniază importanța cooperării între 
municipalități și regiunile din cadrul 
statelor membre și UE în vederea punerii în 
aplicare cu succes a PIE și consideră că 
strategiile macroregionale pot servi drept 
platforme de cooperare pentru proiectele 
transfrontaliere; 

Or. en

Amendamentul 31
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să se asigure că 
politicile sale privind infrastructura 
energetică oferă fiecărei regiuni 
posibilitatea de a fi atât un producător, 
cât și un consumator de energie durabilă;  
subliniază că acest lucru este necesar din 
motive economice și de securitate;

Or. en

Amendamentul 32
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 



AM\862114RO.doc 19/38 PE462.568v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută decizia de a acorda o atenție 
specială unui număr limitat de priorități 
de infrastructură până în 2020 legate de 
„proiecte de interes european”;  invită 
Comisia să dezvolte criterii precise de 
selecționare a acestor proiecte, în 
coordonare strânsă cu statele membre și 
actorii regionali și locali;

Or. de

Amendamentul 33
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că, în termeni de energie, 
regiunea Mării Baltice rămâne izolată și 
dependentă de o sursă unică de 
aprovizionare; subliniază necesitatea ca o 
regiunile de acest tip să dezvolte o 
infrastructură care să permită accesul 
tehnic la cel puțin două surse diferite de 
aprovizionare și să asigure transportul de 
gaz în două direcții diferite;

Or. lt

Amendamentul 34
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. îndeamnă Comisia să revizuiască 
infrastructura energetică existentă și să 
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prezinte propuneri legate de crearea de 
noi capacități de infrastructură;

Or. lt

Amendamentul 35
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că este necesar să se 
continue integrarea pieței interne a 
energiei prin promovarea, în special, a 
unor proiecte care să garanteze 
omogenitatea compoziției combinațiilor 
energetice naționale a țărilor vecine; 

Or. it

Amendamentul 36
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța proiectelor 
privind coridorul de sud pentru realizarea 
obiectivului fundamental al UE, care este 
diversificarea canalelor de aprovizionare 
cu energie;

Or. it
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Amendamentul 37
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită UE și statele membre să fixeze 
obiective cu caracter obligatoriu pentru 
interconexiunile dintre statele membre, fie 
prin platforme regionale specializate, fie 
prin inițiative regionale, în vederea 
facilitării planificării, implementării și 
monitorizării priorităților stabilite și a 
elaborării de planuri de investiții și de 
proiecte specifice;

Or. es

Amendamentul 38
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reamintește că obstacolele geografice 
inerente teritoriilor insulare și muntoase 
fac foarte dificilă integrarea acestora în 
rețeaua energetică a Uniunii; solicită, 
prin urmare, elaborarea unei strategii la 
nivel european care să țină seama de 
problemele regiunilor cu densitate scăzută 
a populației și care să se bazeze pe o mai 
mare diversificare a surselor de energie și 
pe promovarea energiilor regenerabile, 
pentru a reduce dependența de 
importurile de energie; 

Or. es
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Amendamentul 39
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că, pe termen mediu, este de 
dorit și este necesar ca Uniunea 
Europeană să abandoneze energia 
nucleară; solicită, prin urmare, 
efectuarea din acest moment de adaptări 
în acest sens în domeniul infrastructurii 
energetice; 

Or. de

Amendamentul 40
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra integrității politicii de 
coeziune și solicită Comisiei să nu creeze 
noi fonduri sectoriale, de exemplu pentru 
energie sau climă; încurajează Comisia să 
învețe din experiența anterioară în 
domeniul politicii de coeziune în stabilirea 
măsurilor în domeniul politicii energetice, 
în special cu privire la selecționarea 
proiectelor;

3. reamintește că FEDER are o 
contribuție masivă la finanțarea 
proiectelor de infrastructură, inclusiv a 
celei energetice;  insistă asupra integrității 
politicii de coeziune și solicită Comisiei să 
nu creeze noi fonduri sectoriale, de 
exemplu pentru energie sau climă; 
încurajează Comisia să învețe din 
experiența anterioară în domeniul politicii 
de coeziune în stabilirea măsurilor în 
domeniul politicii energetice, în special cu 
privire la selecționarea proiectelor;

Or. fr
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Amendamentul 41
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra integrității politicii de 
coeziune și solicită Comisiei să nu creeze 
noi fonduri sectoriale, de exemplu pentru 
energie sau climă; încurajează Comisia să 
învețe din experiența anterioară în 
domeniul politicii de coeziune în stabilirea 
măsurilor în domeniul politicii energetice, 
în special cu privire la selecționarea 
proiectelor;

3. insistă asupra abordării integrate a 
politicii de coeziune, care regrupează mai 
multe fonduri, și solicită Comisiei să 
mențină această abordare; încurajează 
Comisia să învețe din experiența anterioară 
în domeniul politicii de coeziune în 
stabilirea măsurilor în domeniul politicii 
energetice, în special cu privire la 
selecționarea proiectelor;

Or. fr

Amendamentul 42
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra integrității politicii de 
coeziune și solicită Comisiei să nu creeze 
noi fonduri sectoriale, de exemplu pentru 
energie sau climă; încurajează Comisia să 
învețe din experiența anterioară în 
domeniul politicii de coeziune în stabilirea 
măsurilor în domeniul politicii energetice, 
în special cu privire la selecționarea 
proiectelor;

3. insistă asupra integrității politicii de 
coeziune și solicită Comisiei să nu creeze 
noi fonduri sectoriale, de exemplu pentru 
energie sau climă; încurajează Comisia să 
învețe din experiența anterioară în 
domeniul politicii de coeziune în stabilirea 
măsurilor în domeniul politicii energetice, 
în special cu privire la selecționarea 
proiectelor subliniază importanța punerii 
la dispoziție a finanțării necesare atingerii 
obiectivelor propuse;

Or. es
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Amendamentul 43
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că Fondurile structurale pot 
sprijini investițiile specifice în domeniul 
infrastructurii energetice; consideră totuși 
că astfel de investiții trebuie să se limiteze 
la regiunile în care, din motive politice și 
geografice, posibilitățile  de aprovizionare 
cu energie prin intermediul pieței sunt în 
mod considerabil limitate; solicită, în 
plus, ca sprijinul acordat din Fondurile 
structurale să fie întotdeauna condiționat 
de adoptarea unei abordări comerciale și 
de respectarea principiului 
responsabilității comune; 

Or. de

Amendamentul 44
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită UE să finanțeze proiecte 
energetice care nu au reușit să atragă 
investitorii privați, dar care sunt esențiale 
pentru asigurarea nevoilor de energie în 
părți izolate ale UE, conectându-le la 
rețelele europene de electricitate și gaz, ca 
un element care face parte integrantă din 
procesul de creare a unei piețe energetice 
europene unificate; 

Or. lt
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Amendamentul 45
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită o colaborare mai strânsă și 
mai eficientă cu sectorul privat și cu 
instituțiile financiare, în special cu Banca 
Europeană de Investiții și cu Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, pentru promovarea finanțării 
necesare, în special pentru proiectele 
considerate ca fiind prioritare;

Or. ro

Amendamentul 46
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită partenerii implicați să promoveze 
mai bine programul JESSICA și să 
folosească avantajele oferite de acesta 
infrastructurii energetice din zonele 
urbane; subliniază potențialul finanțării 
transfrontaliere în cazul în care statele 
vecine fac parte din cadrul IEVP;

4. invită partenerii implicați să promoveze 
mai bine programele JESSICA și ELENA 
și să folosească avantajele oferite de 
acestea orașelor și regiunilor pentru a 
demara proiecte de investiții viabile în 
domeniile privind eficiența energetică, 
energiile din combustibili curați și 
energiile regenerabile, precum și 
transportul urban durabil;  subliniază 
potențialul finanțării transfrontaliere în 
cazul în care statele vecine fac parte din 
cadrul IEVP;

Or. es
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Amendamentul 47
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită partenerii implicați să promoveze 
mai bine programul JESSICA și să
folosească avantajele oferite de acesta
infrastructurii energetice din zonele 
urbane; subliniază potențialul finanțării 
transfrontaliere în cazul în care statele 
vecine fac parte din cadrul IEVP;

4. invită partenerii implicați să promoveze 
mai bine programul JESSICA și instalația 
tehnică ELENA și să folosească avantajele 
oferite de acestea investițiilor în energia 
durabilă la nivel local; subliniază 
potențialul finanțării transfrontaliere în 
cazul în care statele vecine fac parte din 
cadrul IEVP;

Or. en

Amendamentul 48
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită partenerii implicați să promoveze 
mai bine programul JESSICA și să 
folosească avantajele oferite de acesta 
infrastructurii energetice din zonele 
urbane; subliniază potențialul finanțării 
transfrontaliere în cazul în care statele 
vecine fac parte din cadrul IEVP;

4. sprijină introducerea rapidă a 
parteneriatului privind inovarea „Orașe 
inteligente” și invită partenerii implicați să 
promoveze mai bine programul JESSICA 
și să folosească avantajele oferite de acesta 
infrastructurii energetice din zonele 
urbane; subliniază potențialul finanțării 
transfrontaliere în cazul în care statele 
vecine fac parte din cadrul IEVP;

Or. de

Amendamentul 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită partenerii implicați să promoveze 
mai bine programul JESSICA și să 
folosească avantajele oferite de acesta 
infrastructurii energetice din zonele 
urbane; subliniază potențialul finanțării 
transfrontaliere în cazul în care statele 
vecine fac parte din cadrul IEVP;

4. invită partenerii implicați în cadrul 
proceselor de planificare a dezvoltării 
urbane durabile să promoveze mai bine 
programul JESSICA și să folosească 
avantajele oferite de acesta infrastructurii 
energetice din zonele urbane și proiectele 
de eficiență energetică; subliniază 
potențialul finanțării transfrontaliere în 
cazul în care statele vecine fac parte din 
cadrul IEVP;

Or. en

Amendamentul 50
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită partenerii implicați să promoveze 
mai bine programul JESSICA și să 
folosească avantajele oferite de acesta 
infrastructurii energetice din zonele 
urbane; subliniază potențialul finanțării 
transfrontaliere în cazul în care statele 
vecine fac parte din cadrul IEVP;

4. invită partenerii implicați să promoveze 
mai bine programul JESSICA și să 
folosească avantajele oferite de acesta 
infrastructurii energetice din zonele 
urbane; subliniază potențialul finanțării 
transfrontaliere în cazul în care statele 
vecine fac parte din cadrul IEVP; invită 
Comisia să exploreze alte instrumente 
financiare inovatoare și să contribuie la 
promovarea realizării de parteneriate de 
tip public-privat;

Or. pt

Amendamentul 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază, având în vedere 
importanța strategiilor regiunilor în 
materie de energie durabilă pentru 
potențialul lor de dezvoltare, necesitatea 
de a institui o platformă de schimb al 
bunelor practici dobândite în cadrul 
regiunilor, ținând seama de exemplele de 
reușită ale municipalităților și regiunilor 
care s-au specializat în energiile 
regenerabile, economiile de energie și 
eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 52
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază necesitatea dezvoltării 
asistenței tehnice și a ingineriei 
financiare la nivelul autorităților locale și 
regionale, pentru a sprijini actorii locali 
la crearea de proiecte de eficiență 
energetică, de exemplu prin exploatarea 
instalației de asistență tehnică ELENA, 
gestionată de BEI, sau a experienței 
dobândite în ceea ce privește societățile de 
servicii energetice în cazul infrastructurii 
de eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 53
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4c. îndeamnă Comisia să sprijine crearea 
unei rezerve bugetare alocate eficienței 
energetice;

Or. en

Amendamentul 54
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată că stimulentele din cadrul 
sistemelor naționale de reglementare sunt 
încă insuficiente, îndeosebi pentru 
proiectele inovatoare și care presupun un 
risc sporit, precum cele referitoare la 
rețelele inteligente; subliniază necesitatea 
adaptării cadrelor naționale de 
reglementare;

5. constată că stimulentele din cadrul 
sistemelor naționale de reglementare sunt 
încă insuficiente, îndeosebi pentru 
proiectele inovatoare și care presupun un 
risc sporit, precum cele referitoare la 
rețelele inteligente; subliniază necesitatea 
adaptării cadrelor naționale de 
reglementare și solicită Comisiei, în acest 
sens, să analizeze în ce măsură 
stimulentele juridice la nivel național sunt 
satisfăcătoare și adecvate;

Or. en

Amendamentul 55
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată că stimulentele din cadrul 
sistemelor naționale de reglementare sunt 
încă insuficiente, îndeosebi pentru 
proiectele inovatoare și care presupun un 
risc sporit, precum cele referitoare la 

5. constată că stimulentele din cadrul 
sistemelor naționale de reglementare sunt 
încă insuficiente, îndeosebi pentru 
proiectele inovatoare și care presupun un 
risc sporit, precum cele referitoare la 
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rețelele inteligente; subliniază necesitatea 
adaptării cadrelor naționale de 
reglementare;

rețelele inteligente; subliniază necesitatea 
adaptării cadrelor naționale de 
reglementare; recomandă, în acest sens, 
creșterea importanței acțiunilor la nivel 
regional și local în anumite domenii, cum 
ar fi stabilirea priorităților pentru 
securitatea energetică, căile de 
aprovizionare, siturile de producție, 
precum și transformarea produselor 
energetice și stocarea și tratarea 
deșeurilor;  autoritățile regionale trebuie 
să rămână pe deplin implicate la fiecare 
fază de concepție și de realizare a 
proiectelor (inclusiv definirea 
priorităților, elaborarea de proiecte, 
procesul de decizie, aplicarea și 
finanțarea, executarea și evaluarea) care 
sunt considerate de interes european;

Or. pt

Amendamentul 56
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată că stimulentele din cadrul 
sistemelor naționale de reglementare sunt 
încă insuficiente, îndeosebi pentru 
proiectele inovatoare și care presupun un 
risc sporit, precum cele referitoare la 
rețelele inteligente; subliniază necesitatea 
adaptării cadrelor naționale de 
reglementare;

5. constată că stimulentele din cadrul 
sistemelor naționale de reglementare sunt 
încă insuficiente, îndeosebi pentru 
proiectele inovatoare și care presupun un 
risc sporit, precum cele referitoare la 
rețelele inteligente; subliniază necesitatea 
adaptării cadrelor naționale de 
reglementare; invită Comisia să examineze 
crearea unui sistem de recompensări și 
stimulente pentru statele membre și 
regiuni care să faciliteze tratarea mai 
rapidă a proiectelor de interes european și 
să promoveze, de asemenea, investițiile 
tehnologice, precum și îmbunătățirea 
calității și inovării în ceea ce privește 
infrastructurile energetice;  
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Or. es

Amendamentul 57
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată că stimulentele din cadrul 
sistemelor naționale de reglementare sunt 
încă insuficiente, îndeosebi pentru 
proiectele inovatoare și care presupun un 
risc sporit, precum cele referitoare la 
rețelele inteligente; subliniază necesitatea 
adaptării cadrelor naționale de 
reglementare;

5. constată că stimulentele din cadrul 
sistemelor naționale de reglementare sunt 
încă insuficiente, îndeosebi pentru 
proiectele inovatoare și care presupun un 
risc sporit, precum cele referitoare la 
rețelele inteligente; subliniază necesitatea 
adaptării cadrelor naționale de 
reglementare și a schimbului celor mai 
bune practici și însușirea acestora atunci 
când este posibil;

Or. en

Amendamentul 58
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să evalueze dacă sunt 
preferabile modernizarea și  
îmbunătățirea coridoarelor energetice 
existente în locul noilor coridoare, având 
în vedere eficiența costurilor și acceptarea 
publică; solicită, de asemenea, evaluarea 
capacităților de interconexiune a 
regiunilor;

Or. en
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Amendamentul 59
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește că cel de-al treilea pachet 
energetic creează obligația autorităților de 
reglementare, în stabilirea tarifelor, de a 
evalua investițiile nu numai pe baza 
beneficiilor din statele lor membre, ci și 
pe baza beneficiilor la nivel european; 
îndeamnă Agenția pentru cooperare a 
reglementatorilor în domeniul energiei 
(ACER) să se asigure că membrii săi 
acordă atenție acestei obligații și solicită 
Comisiei să ia în considerare mecanisme 
compensatorii, în cazul în care costurile și 
beneficiile nu pot fi alocate echitabil prin 
stabilirea de tarife, iar această 
compensare să fie repartizată între orașele 
și regiunile afectate; 

Or. en

Amendamentul 60
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. climatul economic actual accentuează 
necesitatea de a adopta o abordare 
integrată în chestiunile energetice, luând 
în considerare aspectele economice, 
sociale și de mediu ale acestora;  este 
indispensabil să se acorde atenție 
efectelor secundare pozitive și negative 
pentru a asigura tuturor cetățenilor 
europeni accesul la energie sigură, 
durabilă și la prețuri accesibile, pe termen 
mediu și lung;
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Amendamentul 61
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă ca finanțarea proiectelor 
să se realizeze și prin dezvoltarea unor 
parteneriate public-private, la care 
autoritățile locale, regionale sau naționale 
să ofere stimulente, cadrul legislativ și 
suportul politic necesar;

Or. ro

Amendamentul 62
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să garanteze că 
finanțarea investițiilor în infrastructură se 
bazează pe piață, cu condiția ca totuși 
interesul public – îndeosebi la nivel local și 
regional – să fie, de asemenea, protejat.

6. solicită Comisiei să garanteze că 
finanțarea investițiilor în infrastructură se 
bazează pe piață, pentru a evita 
denaturarea concurenței și crearea de 
false stimulente pentru investiții, cu 
condiția ca totuși interesul public –
îndeosebi la nivel local și regional – să fie, 
de asemenea, protejat.

Or. de

Amendamentul 63
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să garanteze că 
finanțarea investițiilor în infrastructură se 
bazează pe piață, cu condiția ca totuși 
interesul public – îndeosebi la nivel local și 
regional – să fie, de asemenea, protejat.

6. solicită Comisiei să garanteze că 
finanțarea investițiilor în infrastructură se 
bazează pe piață, este supusă controlului 
democratic și este conformă nevoilor 
utilizatorilor, cu condiția ca totuși interesul 
public – îndeosebi la nivel local și regional 
– să fie, de asemenea, protejat.

Or. en

Amendamentul 64
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să garanteze că 
finanțarea investițiilor în infrastructură se 
bazează pe piață, cu condiția ca totuși 
interesul public – îndeosebi la nivel local și 
regional – să fie, de asemenea, protejat.

6. solicită Comisiei să garanteze că 
finanțarea investițiilor în infrastructură se 
bazează pe piață, cu condiția ca totuși 
interesul public – îndeosebi la nivel local și 
regional – să fie protejat, fără a denatura 
concurența și condițiile de egalitate 
pentru participanții pe piață, printr-o 
finanțare publică limitată, care trebuie să 
rezulte într-o combinație inovatoare de 
instrumente financiare cu efect de 
pârghie asupra investițiilor private;
.

Or. en

Amendamentul 65
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 6 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să garanteze că 
finanțarea investițiilor în infrastructură se 
bazează pe piață, cu condiția ca totuși 
interesul public – îndeosebi la nivel local și 
regional – să fie, de asemenea, protejat.

6. solicită Comisiei să garanteze că 
finanțarea investițiilor în infrastructură se 
bazează pe piață și că astfel se evită 
fluctuațiile nejustificate între statele 
membre, cu condiția ca totuși interesul 
public – îndeosebi la nivel local și regional 
– să fie, de asemenea, protejat.

Or. en

Amendamentul 66
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să garanteze că 
finanțarea investițiilor în infrastructură se 
bazează pe piață, cu condiția ca totuși 
interesul public – îndeosebi la nivel local și 
regional – să fie, de asemenea, protejat.

6. solicită Comisiei să garanteze că 
finanțarea investițiilor în infrastructură se 
bazează pe piață, cu condiția ca totuși 
interesul public – îndeosebi la nivel local și 
regional și în teritoriile cu caracteristici 
geografice specifice, cum ar fi regiunile 
insulare, muntoase și cele cu densitate 
scăzută a populației – să fie, de asemenea, 
protejat.

Or. en

Amendamentul 67
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia act de problemele regiunilor 
dominate de un număr limitat de actori ai 
pieței, ceea ce încetinește dezvoltarea și 
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reînnoirea infrastructurilor; regretă că 
acest fenomen împiedică aplicarea 
universală a principiului „utilizatorul 
plătește” și consideră, prin urmare, că, în 
astfel de cazuri, finanțarea publică poate 
fi în continuare necesară pentru 
construirea infrastructurilor necesare 
dezvoltării piețelor naționale și regionale 
ale energiei în cadrul pieței europene a 
energiei; solicită Comisiei să revizuiască 
normele legate de ajutoarele de stat în
acest sens și, dacă este cazul, să le 
modifice pentru a permite statelor 
membre să încurajeze modernizarea 
infrastructurilor;

Or. en

Amendamentul 68
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia să emită un nou 
document orientativ privind finanțarea 
publică a proiectelor și legislația actuală 
referitoare la ajutoarele de stat, care să 
indice clar criteriile de finanțare publică a 
infrastructurii energetice; subliniază că 
acest document trebuie să fie dezvoltat în 
comun de DG Energie, DG Concurență și 
DG Politica regională pentru a evita orice 
contradicție între normele Comisiei;

Or. en

Amendamentul 69
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 



AM\862114RO.doc 37/38 PE462.568v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită asigurarea respectării 
acordurilor internaționale, cum ar fi 
Convenția de la Espoo, înaintea 
constituirii sau dezvoltării unor proiecte 
transfrontaliere, și subliniază necesitatea, 
în contextul extinderii de rețele 
energetice, a promovării unei cooperări 
consolidate, în special între Rusia și 
Belarus și statele baltice și, în acest sens, 
necesitatea dezvoltării dialogului dintre 
UE și Rusia în materie de energie, mai 
ales având în vedere asigurarea securității 
energetice a statelor și regiunilor 
europene; 

Or. de

Amendamentul 70
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să acorde o atenție 
specială diversității de situații din regiuni 
și să se concentreze în mod expres asupra 
regiunilor cu particularități geografice și 
demografice specifice, cum ar fi regiunile 
insulare, muntoase și cele cu densitate 
scăzută a populației; 

Or. es

Amendamentul 71
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia să includă în 
rândul priorităților sale privind 
infrastructura energetică pentru 2020 
situația specială a sistemelor energetice 
insulare.

Or. pt


