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Amendamentul 1
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 15 decembrie 2011 intitulată 
„Perspectiva energetică 2050” 
(COM(2011)0885),

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 2
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât politica energetică europeană 
ar trebui să asigure de asemenea 
siguranța resurselor de energie, 
diversificarea aprovizionării și 
accesibilitatea prețurilor pentru 
consumatorul final;

Or. en

Amendamentul 3
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât obiectivul comun al politicii de 
coeziune a UE este coeziunea economică, 

B. întrucât obiectivul comun al politicii de 
coeziune a UE este coeziunea economică, 
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socială și teritorială a regiunilor Europei 
realizabilă prin investiții în creșterea 
economică și locuri de muncă;

socială și teritorială a regiunilor Europei 
realizabilă prin investiții în creșterea 
economică și locuri de muncă durabile;

Or. es

Amendamentul 4
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât obiectivul comun al politicii de 
coeziune a UE este coeziunea economică, 
socială și teritorială a regiunilor Europei 
realizabilă prin investiții în creșterea 
economică și locuri de muncă;

B. întrucât obiectivul fundamental al 
politicii de coeziune a UE este coeziunea 
economică, socială și teritorială a 
regiunilor Europei realizabilă prin investiții 
în creșterea economică și locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 5
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât investițiile aferente politicii de 
coeziune în domeniul energiei ar putea 
contribui la concretizarea ambelor politici 
prin promovarea creșterii economice în 
regiunile subdezvoltate și a creării de 
locuri de muncă la nivel local și garantând 
securitatea aprovizionării cu energie în 
întreaga UE,

C. întrucât investițiile aferente politicii de 
coeziune în domeniul energiei ar putea 
contribui la concretizarea ambelor politici 
prin promovarea creșterii economice și a 
creării de locuri de muncă la nivel local și 
garantând securitatea aprovizionării cu 
energie în întreaga UE,

Or. fr
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Amendamentul 6
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât investițiile aferente politicii de 
coeziune în domeniul energiei ar putea 
contribui la concretizarea ambelor politici 
prin promovarea creșterii economice în 
regiunile subdezvoltate și a creării de 
locuri de muncă la nivel local și garantând 
securitatea aprovizionării cu energie în 
întreaga UE,

C. întrucât investițiile aferente politicii de 
coeziune în domeniul energiei ar putea 
contribui la concretizarea ambelor politici 
prin promovarea creșterii economice în 
regiunile mai puțin dezvoltate și a creării 
de locuri de muncă la nivel local și 
garantând tranziția la surse durabile de 
energie și la securitatea aprovizionării cu 
energie în întreaga UE,

Or. en

Amendamentul 7
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât investițiile aferente politicii de 
coeziune în domeniul energiei ar putea
contribui la concretizarea ambelor politici 
prin promovarea creșterii economice în 
regiunile subdezvoltate și a creării de 
locuri de muncă la nivel local și garantând 
securitatea aprovizionării cu energie în 
întreaga UE,

C. întrucât investițiile aferente politicii de 
coeziune în domeniul energiei ar trebui să
contribuie la concretizarea obiectivelor 
ambelor politici și să promoveze creșterea 
economică în regiunile rămase în urmă și 
crearea de locuri de muncă la nivel local, 
în același timp garantând securitatea 
aprovizionării cu energie în întreaga UE,

Or. en

Amendamentul 8
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât investițiile aferente politicii de 
coeziune în domeniul energiei ar putea 
contribui la concretizarea ambelor politici 
prin promovarea creșterii economice în 
regiunile subdezvoltate și a creării de 
locuri de muncă la nivel local și garantând 
securitatea aprovizionării cu energie în 
întreaga UE;

C. întrucât investițiile aferente politicii de 
coeziune în domeniul energiei ar putea 
contribui la concretizarea ambelor politici 
prin promovarea creșterii economice în 
regiunile subdezvoltate, a creării de locuri 
de muncă la nivel local și a utilizării 
energiei din surse regenerabile, garantând 
securitatea aprovizionării cu energie în 
întreaga UE;

Or. it

Amendamentul 9
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât investițiile aferente politicii de 
coeziune în domeniul energiei ar putea 
contribui la concretizarea ambelor politici 
prin promovarea creșterii economice în 
regiunile subdezvoltate și a creării de 
locuri de muncă la nivel local și garantând 
securitatea aprovizionării cu energie în 
întreaga UE,

C. întrucât investițiile aferente politicii de 
coeziune în domeniul energiei ar putea 
contribui la concretizarea ambelor politici 
prin promovarea creșterii economice 
durabile în toate regiunile și a creării de 
locuri de muncă la nivel local și garantând 
securitatea aprovizionării cu energie în 
întreaga UE,

Or. fr

Amendamentul 10
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât piețele energiei din Uniunea 
Europeană depășesc tot mai mult 
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frontierele naționale și acest lucru tinde 
să se accentueze puternic în următoarea 
perioadă;

Or. ro

Amendamentul 11
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, conform propunerii inițiale a 
Comisiei, cel puțin 80 % din resursele 
FEDER în cazul țărilor mai dezvoltate și 
50 % în cazul țărilor mai puțin dezvoltate 
ar trebui să meargă către o „economie cu 
emisii scăzute de carbon”,

Or. en

Amendamentul 12
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Comisia Europeană a alocat 
atenuării schimbărilor climatice 20 % din 
fondurile UE,

Or. en

Amendamentul 13
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât prețul energiei a crescut 
semnificativ în ultimii ani și a atins 
maxime istorice, punând în mare 
dificultate industriile europene;

Or. ro

Amendamentul 14
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât în cadrul acestei teme un 
procent minim de 20 % și, respectiv, 6 % 
trebuie alocat eficienței energetice și 
surselor regenerabile de energie, ceea ce 
reprezintă un nivel semnificativ de 
finanțare,

Or. en

Amendamentul 15
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât Directiva revizuită privind 
eficiența energetică nu a stabilit obiective 
obligatorii pentru statele membre,

Or. en
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Amendamentul 16
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât suma minimă pentru un 
proiect ELENA eligibil este de 50 de 
milioane de euro, iar pentru un program 
Energie inteligentă este mai mare de 
6 milioane de euro, ceea ce depășește 
multe proiecte din comunitățile mici și 
rurale,

Or. en

Amendamentul 17
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât realizarea obiectivelor 
prevăzute în Directiva 2009/28/CE privind 
promovarea utilizării energiei 
regenerabile este deficitară în câteva state 
membre,

Or. en

Amendamentul 18
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât statele membre și-au redus 
sprijinul pentru energia regenerabilă și 
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eficiența energetică din cauza crizei 
economice,

Or. en

Amendamentul 19
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât „Perspectiva energetică 
2050” acordă energiei regenerabile un rol 
important în viitoarea politică energetică 
a UE,

Or. en

Amendamentul 20
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei în ceea ce privește 
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, nevoia de sprijin 
ferm al UE în favoarea coeziunii; consideră 
că proiectele europene în domeniul 
energiei ar putea contribui la dezvoltarea 
regională prin intermediul investițiilor în 
surse descentralizate de energie, în 
eficiența energetică și în alte măsuri care 
sprijină creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă;

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei, necesitatea unui sprijin 
ferm al UE în favoarea coeziunii; consideră 
că proiectele europene în domeniul 
energiei ar putea contribui la dezvoltarea 
regională prin investiții în surse 
descentralizate de energie, în eficiența 
energetică și în alte măsuri care sprijină 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

Or. fr



AM\920967RO.doc 11/66 PE501.895v01-00

RO

Amendamentul 21
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei în ceea ce privește
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, nevoia de sprijin ferm 
al UE în favoarea coeziunii; consideră că 
proiectele europene în domeniul energiei ar 
putea contribui la dezvoltarea regională 
prin intermediul investițiilor în surse 
descentralizate de energie, în eficiența 
energetică și în alte măsuri care sprijină 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei manifestate prin
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, necesitatea unui
sprijin ferm al UE în favoarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale; consideră 
că proiectele europene în domeniul 
energiei ar putea contribui la dezvoltarea 
regională prin investiții în surse 
descentralizate de energie, în eficiența 
energetică și în alte măsuri care sprijină 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 22
Ana Miranda

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei în ceea ce privește
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, nevoia de sprijin ferm 
al UE în favoarea coeziunii; consideră că 
proiectele europene în domeniul energiei ar 
putea contribui la dezvoltarea regională 
prin intermediul investițiilor în surse 
descentralizate de energie, în eficiența 
energetică și în alte măsuri care sprijină 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei manifestate prin
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, necesitatea unui
sprijin ferm al UE în favoarea coeziunii; 
consideră că proiectele europene în 
domeniul energiei ar putea contribui la 
dezvoltarea regională prin investiții în surse 
descentralizate de energie, în dezvoltarea 
unor rețele inteligente de transport local 
și regional, în eficiența energetică și în alte 
măsuri care sprijină creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă;
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Or. es

Amendamentul 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei în ceea ce privește 
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, nevoia de sprijin ferm 
al UE în favoarea coeziunii; consideră că 
proiectele europene în domeniul energiei ar 
putea contribui la dezvoltarea regională 
prin intermediul investițiilor în surse 
descentralizate de energie, în eficiența 
energetică și în alte măsuri care sprijină 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei în ceea ce privește 
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, nevoia de sprijin ferm 
al UE în favoarea coeziunii; consideră că 
proiectele europene în domeniul energiei ar
putea contribui la dezvoltarea regională și 
întărirea cooperării transfrontaliere prin 
intermediul investițiilor în surse 
descentralizate de energie, dezvoltarea de 
proiecte de interes comun, în eficiența 
energetică și în alte măsuri care sprijină 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

Or. ro

Amendamentul 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei în ceea ce privește
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, nevoia de sprijin ferm 
al UE în favoarea coeziunii; consideră că 
proiectele europene în domeniul energiei ar 
putea contribui la dezvoltarea regională 
prin intermediul investițiilor în surse 
descentralizate de energie, în eficiența 

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei manifestate prin
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, necesitatea unui
sprijin ferm al UE în favoarea coeziunii; 
consideră că proiectele europene în 
domeniul energiei ar putea contribui la 
dezvoltarea regională prin investiții în surse 
de energie regenerabile sau cu o amprentă 
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energetică și în alte măsuri care sprijină 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

de carbon redusă, în eficiența energetică și 
în alte măsuri care sprijină creșterea 
economică durabilă și crearea de locuri de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 25
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază, având în vedere efectele
negative ale crizei în ceea ce privește
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, nevoia de sprijin ferm 
al UE în favoarea coeziunii; consideră că 
proiectele europene în domeniul energiei ar 
putea contribui la dezvoltarea regională 
prin intermediul investițiilor în surse 
descentralizate de energie, în eficiența 
energetică și în alte măsuri care sprijină
creșterea economică și crearea de locuri 
de muncă;

1. subliniază, ca urmare a efectelor
negative ale crizei manifestate prin
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, necesitatea unui
sprijin ferm al UE în favoarea coeziunii; 
consideră că proiectele europene în 
domeniul energiei ar putea contribui la 
dezvoltarea regională prin investiții în surse 
descentralizate de energie, în eficiența 
energetică și în alte măsuri care au drept 
rezultat sprijinirea creșterii economice și 
a creării de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 26
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei în ceea ce privește
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, nevoia de sprijin ferm 
al UE în favoarea coeziunii; consideră că 
proiectele europene în domeniul energiei ar 

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei manifestate prin
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, necesitatea unui
sprijin ferm al UE în favoarea coeziunii și 
consideră că proiectele europene în 



PE501.895v01-00 14/66 AM\920967RO.doc

RO

putea contribui la dezvoltarea regională 
prin intermediul investițiilor în surse 
descentralizate de energie, în eficiența 
energetică și în alte măsuri care sprijină
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

domeniul energiei ar putea contribui la 
dezvoltarea regională prin investiții în surse 
descentralizate și regenerabile de energie 
și în eficiența energetică, sprijinind 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

Or. it

Amendamentul 27
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei în ceea ce privește 
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, nevoia de sprijin ferm 
al UE în favoarea coeziunii; consideră că 
proiectele europene în domeniul energiei ar 
putea contribui la dezvoltarea regională 
prin intermediul investițiilor în surse 
descentralizate de energie, în eficiența 
energetică și în alte măsuri care sprijină 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

1. subliniază, având în vedere efectele 
negative ale crizei în ceea ce privește 
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, nevoia de sprijin ferm 
al UE în favoarea coeziunii; consideră că 
proiectele europene în domeniul energiei ar 
putea contribui la dezvoltarea regională și 
la creșterea capacității autonome a 
regiunilor de gestionare a resurselor 
energetice prin intermediul investițiilor în 
surse descentralizate de energie, în 
eficiența energetică și în alte măsuri care 
sprijină creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă;

Or. ro

Amendamentul 28
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază, având în vedere efectele 1. subliniază, având în vedere efectele 
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negative ale crizei în ceea ce privește
accentuarea discrepanțelor locale și 
regionale în Europa, nevoia de sprijin ferm 
al UE în favoarea coeziunii; consideră că 
proiectele europene în domeniul energiei ar 
putea contribui la dezvoltarea regională 
prin intermediul investițiilor în surse
descentralizate de energie, în eficiența 
energetică și în alte măsuri care sprijină 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

negative ale crizei manifestate prin
accentuarea diferențelor locale și regionale 
în Europa, necesitatea unui sprijin ferm al 
UE în favoarea coeziunii; consideră că 
proiectele europene în domeniul energiei ar 
putea contribui la dezvoltarea regională 
prin investiții în energie regenerabilă, în 
eficiența energetică și în alte măsuri care 
sprijină creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 29
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
programele aferente politicii de coeziune 
nu ar trebui considerate un înlocuitor al 
finanțării adecvate a propunerilor în 
domeniul politicii energetice europene; 
subliniază faptul că politica de coeziune 
poate sprijini acțiuni, cum ar fi măsurile 
privind eficiența energetică, în calitate de 
sursă suplimentară de finanțare, dar 
numai atunci când programele respective 
promovează obiectivele politicii de 
coeziune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 30
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
programele aferente politicii de coeziune 
nu ar trebui considerate un înlocuitor al 
finanțării adecvate a propunerilor în 
domeniul politicii energetice europene; 
subliniază faptul că politica de coeziune 
poate sprijini acțiuni, cum ar fi măsurile 
privind eficiența energetică, în calitate de 
sursă suplimentară de finanțare, dar numai 
atunci când programele respective 
promovează obiectivele politicii de 
coeziune;

2. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
programele aferente politicii de coeziune 
nu ar trebui considerate un înlocuitor al 
finanțării adecvate a propunerilor în 
domeniul politicii energetice europene sau 
al sistemelor naționale de sprijinire a 
surselor regenerabile de energie; 
subliniază faptul că politica de coeziune 
poate sprijini acțiuni, cum ar fi măsurile 
privind eficiența energetică, în calitate de 
sursă suplimentară de finanțare, dar numai 
atunci când programele respective 
promovează obiectivele politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 31
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
programele aferente politicii de coeziune 
nu ar trebui considerate un înlocuitor al 
finanțării adecvate a propunerilor în 
domeniul politicii energetice europene; 
subliniază faptul că politica de coeziune 
poate sprijini acțiuni, cum ar fi măsurile 
privind eficiența energetică, în calitate de 
sursă suplimentară de finanțare, dar numai 
atunci când programele respective 
promovează obiectivele politicii de 
coeziune;

2. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
programele aferente politicii de coeziune 
nu ar trebui considerate un înlocuitor al 
finanțării adecvate a propunerilor în 
domeniul politicii energetice europene; 
subliniază faptul că politica de coeziune 
poate sprijini acțiuni, cum ar fi măsurile 
privind eficiența energetică sau măsurile 
transfrontaliere de transferabilitate a 
energiei, în calitate de sursă suplimentară 
de finanțare, dar numai atunci când 
programele respective promovează 
obiectivele politicii de coeziune;

Or. en
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Amendamentul 32
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
programele aferente politicii de coeziune 
nu ar trebui considerate un înlocuitor al 
finanțării adecvate a propunerilor în 
domeniul politicii energetice europene; 
subliniază faptul că politica de coeziune 
poate sprijini acțiuni, cum ar fi măsurile 
privind eficiența energetică, în calitate de 
sursă suplimentară de finanțare, dar numai 
atunci când programele respective 
promovează obiectivele politicii de 
coeziune;

2. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
programele aferente politicii de coeziune 
nu ar trebui considerate un înlocuitor al 
finanțării adecvate a propunerilor în 
domeniul politicii energetice europene; 
subliniază faptul că politica de coeziune 
poate sprijini acțiuni în materie de energie, 
în calitate de sursă suplimentară de 
finanțare, în cazul în care programele 
respective promovează obiectivele politicii 
de coeziune;

Or. it

Amendamentul 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
programele aferente politicii de coeziune 
nu ar trebui considerate un înlocuitor al
finanțării adecvate a propunerilor în 
domeniul politicii energetice europene; 
subliniază faptul că politica de coeziune
poate sprijini acțiuni, cum ar fi măsurile 
privind eficiența energetică, în calitate de 
sursă suplimentară de finanțare, dar 
numai atunci când programele respective 
promovează obiectivele politicii de 
coeziune;

2. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
programele aferente politicii de coeziune 
trebuie să fie complementare finanțării 
adecvate a propunerilor în domeniul 
politicii energetice europene; susține 
propunerea Comisiei de a direcționa o 
parte din fondurile politicii de coeziune
către acțiuni care vizează tranziția către o 
economie cu emisii reduse de carbon în 
toate sectoarele și, în special, către 
promovarea eficienței energetice, care ar 
sprijini obiectivele politicii de coeziune;

Or. fr
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Amendamentul 34
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 
se potrivesc cel mai bine condițiilor locale, 
iar UE ar trebui să înceapă să măsoare 
obiectivele europene în materie de energie 
la scara UE;

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 
se potrivesc cel mai bine condițiilor locale, 
iar UE ar trebui să înceapă să măsoare 
obiectivele europene în materie de energie 
la scara UE; solicită ca sursele 
regenerabile de energie să fie utilizate în 
mod mai eficient pe teritoriul UE, 
urmărind realizarea unui sistem de 
stimulente la scară europeană pentru 
sursele regenerabile de energie, pe baza 
cărora ar fi utilizate anumite tipuri de 
energii regenerabile în acele părți ale UE 
unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel costul promovării 
acestora și garantând alocarea eficientă a 
fondurilor;

Or. en

Amendamentul 35
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 
se potrivesc cel mai bine condițiilor locale, 
iar UE ar trebui să înceapă să măsoare 
obiectivele europene în materie de energie 
la scara UE;

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 
se potrivesc cel mai bine condițiilor locale, 
iar UE ar trebui să înceapă să măsoare 
obiectivele europene în materie de energie 
la scara UE; subliniază faptul că toate 
regiunile ar trebui să acorde prioritate 
surselor regenerabile de energie;
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Or. de

Amendamentul 36
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 
se potrivesc cel mai bine condițiilor locale, 
iar UE ar trebui să înceapă să măsoare 
obiectivele europene în materie de energie 
la scara UE;

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să promoveze o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, care să 
țină cont de caracteristicile specifice și de 
condițiile locale, iar UE ar trebui să 
înceapă să măsoare obiectivele europene în 
materie de energie la scara UE;

Or. es

Amendamentul 37
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 
se potrivesc cel mai bine condițiilor locale, 
iar UE ar trebui să înceapă să măsoare 
obiectivele europene în materie de energie 
la scara UE;

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 
se potrivesc cel mai bine condițiilor și 
resurselor locale, iar UE ar trebui să 
înceapă să măsoare obiectivele europene în 
materie de energie la scara UE;

Or. it

Amendamentul 38
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 
se potrivesc cel mai bine condițiilor locale,
iar UE ar trebui să înceapă să măsoare 
obiectivele europene în materie de energie 
la scara UE;

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să aibă suficientă flexibilitate pentru a se 
axa pe sursele de energie care se potrivesc 
cel mai bine condițiilor locale, scopul fiind 
acela de a realiza obiectivele pentru 
anul 2020 și o economie bazată pe energie 
regenerabilă, durabilă și curată până în 
anul 2050;

Or. en

Amendamentul 39
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 
se potrivesc cel mai bine condițiilor locale, 
iar UE ar trebui să înceapă să măsoare
obiectivele europene în materie de energie 
la scara UE;

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 
se potrivesc cel mai bine condițiilor locale, 
iar UE ar trebui să înceapă să pună în 
aplicare obiectivele europene în materie de 
energie la scara UE;

Or. en

Amendamentul 40
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 
se potrivesc cel mai bine condițiilor locale, 
iar UE ar trebui să înceapă să măsoare 
obiectivele europene în materie de energie 

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele regenerabile de 
energie care se potrivesc cel mai bine 
condițiilor locale, iar UE ar trebui să 
înceapă să măsoare obiectivele europene în 
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la scara UE; materie de energie la scara UE;

Or. fr

Amendamentul 41
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 
se potrivesc cel mai bine condițiilor locale, 
iar UE ar trebui să înceapă să măsoare 
obiectivele europene în materie de energie
la scara UE;

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să aibă suficientă flexibilitate pentru a se 
axa pe sursele de energie care se potrivesc 
cel mai bine condițiilor locale, scopul fiind 
acela de a realiza obiectivele pentru 
anul 2020 și o economie bazată pe energie 
regenerabilă, durabilă și curată până în 
anul 2050; solicită Comisiei să prezinte o 
propunere legislativă care să stabilească 
un regim de politică în materie de climă și 
energie pentru perioada de după 
anul 2020, astfel încât să se asigure 
securitatea pe termen lung a investitorilor 
și inovatorilor; solicită un pachet revizuit 
privind clima și energia care să includă 
obiective obligatorii de energie 
regenerabilă în proporție de 45 % pentru 
anul 2030 și obiective orientative 
suplimentare pentru anii 2040 și 2050;

Or. en

Amendamentul 42
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se poată axa pe sursele de energie care 

3. consideră că regiunile Europei ar trebui 
să se axeze în principal pe sursele 
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se potrivesc cel mai bine condițiilor locale, 
iar UE ar trebui să înceapă să măsoare 
obiectivele europene în materie de energie 
la scara UE;

regenerabile de energie care se potrivesc 
cel mai bine condițiilor locale și regionale, 
iar UE ar trebui să înceapă să măsoare 
obiectivele europene în materie de energie 
la scara UE;

Or. en

Amendamentul 43
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. recomandă să se țină cont de faptul că 
piețele europene de energie sunt 
organizate în grupări regionale si 
consideră că în continuare ar trebui să se 
acorde o atenție sporită specificităților 
piețelor naționale și regionale pentru a 
putea asigura o aplicare adecvată a 
normelor legislative;

Or. ro

Amendamentul 44
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 3b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să acționeze în cel mai scurt timp 
în vederea securizării viitorului energetic 
și a protejării intereselor sale în acest 
domeniu și pentru aceasta este nevoie să 
se facă presiuni suplimentare asupra 
reprezentanților locali și regionali pentru 
respectarea direcțiilor stabilite de către 
UE; consideră că în același timp trebuie 
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să li se ofere un sprijin financiar 
substanțial pentru elaborarea de proiecte;

Or. ro

Amendamentul 45
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că, din cauza 
obiectivelor UE în materie de schimbări 
climatice, evoluțiile prețurilor la energie 
ar putea să pună cetățenii din regiunile 
UE mai puțin dezvoltate într-o poziție 
deosebit de dezavantajoasă; solicită, prin 
urmare, ca acest aspect să fie avut în 
vedere în cadrul planificării referitoare la 
politica de coeziune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 46
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că, din cauza 
obiectivelor UE în materie de schimbări
climatice, evoluțiile prețurilor la energie
ar putea să pună cetățenii din regiunile
UE mai puțin dezvoltate într-o poziție 
deosebit de dezavantajoasă; solicită, prin 
urmare, ca acest aspect să fie avut în 
vedere în cadrul planificării referitoare la 
politica de coeziune;

4. subliniază faptul că, din cauza efectelor 
negative ale schimbărilor climatice, 
cetățenii din regiunile mai puțin dezvoltate 
ar putea fi puși într-o poziție deosebit de 
dezavantajoasă; solicită, prin urmare, ca 
acest aspect să fie avut în vedere în cadrul 
planificării referitoare la politica în materie 
de energie și de coeziune;

Or. en
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Amendamentul 47
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că, din cauza 
obiectivelor UE în materie de schimbări 
climatice, evoluțiile prețurilor la energie ar 
putea să pună cetățenii din regiunile UE
mai puțin dezvoltate într-o poziție deosebit 
de dezavantajoasă; solicită, prin urmare, ca 
acest aspect să fie avut în vedere în cadrul 
planificării referitoare la politica de 
coeziune;

4. subliniază faptul că, din cauza 
obiectivelor UE în materie de schimbări 
climatice, evoluțiile prețurilor la energie ar 
putea să pună cetățenii din regiunile mai 
puțin dezvoltate ale UE într-o poziție 
deosebit de dezavantajoasă; solicită, prin 
urmare, ca acest aspect să fie avut în 
vedere în cadrul planificării referitoare la 
politica de coeziune și ca statele membre 
să ia măsuri suplimentare pentru a 
diminua efectele asupra populației 
Uniunii Europene și în special asupra 
consumatorilor protejați;

Or. en

Amendamentul 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că, din cauza 
obiectivelor UE în materie de schimbări 
climatice, evoluțiile prețurilor la energie ar 
putea să pună cetățenii din regiunile UE 
mai puțin dezvoltate într-o poziție deosebit 
de dezavantajoasă; solicită, prin urmare, ca 
acest aspect să fie avut în vedere în cadrul 
planificării referitoare la politica de 
coeziune;

4. subliniază faptul că, din cauza 
obiectivelor UE în materie de schimbări 
climatice, evoluțiile prețurilor la energie ar 
putea să pună cetățenii din regiunile UE 
într-o poziție deosebit de dezavantajoasă; 
solicită, prin urmare, ca acest aspect să fie 
avut în vedere în cadrul planificării 
referitoare la politica de coeziune;

Or. fr
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Amendamentul 49
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. propune adoptarea unei strategii 
duale de dezvoltare a viitoarei 
infrastructuri energetice din Europa, 
axată simultan pe dezvoltarea unei rețele 
transeuropene de distribuție a energiei 
electrice și pe susținerea producției 
complementare de energie la scară mai 
redusă, la nivel local;

Or. pl

Amendamentul 50
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că orice obiective 
viitoare în materie de energie ar trebui să 
se bazeze pe o distribuire echitabilă a 
sarcinilor între regiunile europene și ar 
trebui să le permită acestora să se dezvolte 
în viitor; crede cu tărie, prin urmare, că 
orice pachet financiar multianual trebuie să 
țină seama nu numai de obiectivele 
generale la nivelul Europei, ci și de 
capacitățile instituționale ale regiunilor din 
întreaga Europă;

5. subliniază faptul că orice obiective 
viitoare în materie de energie ar trebui să 
se bazeze pe o distribuire echitabilă a 
sarcinilor între regiunile europene și ar 
trebui să le permită acestora să se dezvolte 
în viitor; crede cu tărie, prin urmare, că 
orice pachet financiar multianual trebuie să 
țină seama nu numai de obiectivele 
generale la nivelul Europei, ci și de 
capacitățile instituționale ale regiunilor din 
întreaga Europă care trebuie consolidate;

Or. en
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Amendamentul 51
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că orice obiective
viitoare în materie de energie ar trebui să 
se bazeze pe o distribuire echitabilă a 
sarcinilor între regiunile europene și ar 
trebui să le permită acestora să se dezvolte 
în viitor; crede cu tărie, prin urmare, că 
orice pachet financiar multianual trebuie 
să țină seama nu numai de obiectivele 
generale la nivelul Europei, ci și de 
capacitățile instituționale ale regiunilor 
din întreaga Europă;

5. subliniază faptul că obiectivele 
Strategiei UE 2020, precum și obiectivele 
viitoare în materie de energie, ulterioare 
acestei date, ar trebui să se bazeze pe o 
distribuire echitabilă a sarcinilor între 
regiunile europene;

Or. en

Amendamentul 52
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că orice obiective
viitoare în materie de energie ar trebui să 
se bazeze pe o distribuire echitabilă a 
sarcinilor între regiunile europene și ar 
trebui să le permită acestora să se dezvolte 
în viitor; crede cu tărie, prin urmare, că 
orice pachet financiar multianual trebuie să 
țină seama nu numai de obiectivele 
generale la nivelul Europei, ci și de 
capacitățile instituționale ale regiunilor din 
întreaga Europă;

5. subliniază faptul că obiectivele actuale
în materie de climă și de energie, precum 
și obiectivele viitoare ulterioare 
anului 2020 ar trebui să se bazeze pe o 
distribuire echitabilă a sarcinilor între 
regiunile europene și ar trebui să le permită 
acestora să se dezvolte în viitor; crede cu 
tărie, prin urmare, că orice pachet financiar 
multianual trebuie să țină seama nu numai 
de obiectivele generale la nivelul Europei, 
ci și de capacitățile instituționale ale 
regiunilor din întreaga Europă;

Or. en
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Amendamentul 53
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. evidențiază, în ceea ce privește 
proiectele la scară largă din domeniul 
energiei, posibilele deficiențe în materie de 
capacități ale diferitelor autorități regionale 
și locale, care ar putea îngreuna 
semnificativ punerea în aplicare; consideră, 
prin urmare, nu numai că programele 
JESSICA, ELENA și IEE-MLEI ar trebui 
consolidate, ci și că orice alocare de 
fonduri pentru energie în cadrul politicii de 
coeziune ar trebui revizuită până în anul 
2018, în lumina ratei sale de absorbție;

6. evidențiază, în ceea ce privește 
proiectele la scară largă din domeniul 
energiei, posibilele deficiențe în materie de 
capacități ale diferitelor autorități regionale 
și locale, care ar putea îngreuna 
semnificativ punerea în aplicare; consideră, 
prin urmare, nu numai că programele 
JESSICA, ELENA și IEE-MLEI ar trebui 
consolidate, ci și că orice alocare de 
fonduri pentru concentrările tematice care 
vizează o economie cu emisii scăzute din
cadrul politicii de coeziune ar trebui 
revizuită până în anul 2018, în contextul
ratei sale de absorbție, și ajustată în 
funcție de necesități, cel mai târziu în 
cadrul viitoarei revizuiri generale a CFM;

Or. en

Amendamentul 54
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. evidențiază, în ceea ce privește 
proiectele la scară largă din domeniul 
energiei, posibilele deficiențe în materie de 
capacități ale diferitelor autorități regionale 
și locale, care ar putea îngreuna 
semnificativ punerea în aplicare; consideră, 
prin urmare, nu numai că programele 
JESSICA, ELENA și IEE-MLEI ar trebui 
consolidate, ci și că orice alocare de 
fonduri pentru energie în cadrul politicii 
de coeziune ar trebui revizuită până în 

6. evidențiază, în ceea ce privește 
proiectele la scară largă din domeniul 
energiei, posibilele deficiențe în materie de 
capacități ale diferitelor autorități regionale 
și locale, care ar putea îngreuna 
semnificativ punerea în aplicare; consideră, 
prin urmare, nu numai că programele 
JESSICA, ELENA și IEE-MLEI ar trebui 
consolidate, ci și că ar trebui să se prevadă 
alte programe de sprijin;
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anul 2018, în lumina ratei sale de 
absorbție;

Or. en

Amendamentul 55
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. evidențiază, în ceea ce privește 
proiectele la scară largă din domeniul 
energiei, posibilele deficiențe în materie de 
capacități ale diferitelor autorități regionale 
și locale, care ar putea îngreuna 
semnificativ punerea în aplicare; consideră, 
prin urmare, nu numai că programele 
JESSICA, ELENA și IEE-MLEI ar trebui 
consolidate, ci și că orice alocare de 
fonduri pentru energie în cadrul politicii 
de coeziune ar trebui revizuită până în 
anul 2018, în lumina ratei sale de 
absorbție;

6. evidențiază, în ceea ce privește 
proiectele la scară largă din domeniul 
energiei, posibilele deficiențe în materie de 
capacități ale diferitelor autorități regionale 
și locale, care ar putea îngreuna 
semnificativ punerea în aplicare; consideră, 
prin urmare, că programele JESSICA, 
ELENA și IEE-MLEI ar trebui consolidate;

Or. it

Amendamentul 56
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază, sprijinind în același timp noi 
instrumente financiare pentru proiectele 
din domeniul energiei, faptul că acestea ar 
trebui să vină în completarea subvențiilor 
directe și cofinanțării proiectelor din 
domeniul energiei și nu să le înlocuiască; 
atrage atenția statelor membre și Comisiei 

7. subliniază, sprijinind în același timp noi 
instrumente financiare (credite, garanții 
pentru credite și capital), faptul că acestea 
ar trebui să vină în completarea 
subvențiilor directe și cofinanțării 
proiectelor din domeniul energiei și nu să 
le înlocuiască; atrage atenția statelor 
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asupra faptului că persoanele, localitățile 
mici și mijlocii și comunitățile rurale ar 
trebui să fie eligibile pentru ajutor sub 
formă de finanțare directă pentru proiectele 
privind eficiența energetică și renovarea 
clădirilor, întrucât probabil că nu dispun de 
capacitatea administrativă de a folosi la 
maximum alte instrumente financiare;

membre și Comisiei asupra faptului că 
persoanele, localitățile mici și mijlocii și 
comunitățile rurale ar trebui să fie eligibile 
pentru ajutor sub formă de finanțare directă 
pentru proiectele privind eficiența 
energetică și renovarea clădirilor, întrucât 
probabil că nu dispun de capacitatea 
administrativă necesară de a folosi la 
maximum alte instrumente financiare;

Or. en

Amendamentul 57
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază, sprijinind în același timp 
noi instrumente financiare pentru 
proiectele din domeniul energiei, faptul că 
acestea ar trebui să vină în completarea 
subvențiilor directe și cofinanțării 
proiectelor din domeniul energiei și nu să 
le înlocuiască; atrage atenția statelor 
membre și Comisiei asupra faptului că 
persoanele, localitățile mici și mijlocii și 
comunitățile rurale ar trebui să fie eligibile 
pentru ajutor sub formă de finanțare directă 
pentru proiectele privind eficiența 
energetică și renovarea clădirilor, întrucât 
probabil că nu dispun de capacitatea 
administrativă de a folosi la maximum alte 
instrumente financiare;

7. atrage atenția statelor membre și 
Comisiei asupra faptului că persoanele, 
localitățile mici și mijlocii și comunitățile 
rurale ar trebui să fie eligibile pentru ajutor 
sub formă de finanțare directă pentru 
proiectele privind eficiența energetică și 
renovarea clădirilor, întrucât probabil că nu 
dispun de capacitatea administrativă de a 
folosi la maximum alte instrumente 
financiare;

Or. en

Amendamentul 58
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază, sprijinind în același timp noi 
instrumente financiare pentru proiectele 
din domeniul energiei, faptul că acestea ar 
trebui să vină în completarea subvențiilor 
directe și cofinanțării proiectelor din 
domeniul energiei și nu să le înlocuiască; 
atrage atenția statelor membre și Comisiei 
asupra faptului că persoanele, localitățile 
mici și mijlocii și comunitățile rurale ar 
trebui să fie eligibile pentru ajutor sub 
formă de finanțare directă pentru proiectele 
privind eficiența energetică și renovarea 
clădirilor, întrucât probabil că nu dispun de 
capacitatea administrativă de a folosi la 
maximum alte instrumente financiare;

7. subliniază, sprijinind în același timp noi 
instrumente financiare pentru proiectele 
din domeniul energiei, faptul că acestea ar 
trebui să vină în completarea subvențiilor 
directe și cofinanțării proiectelor din 
domeniul energiei și nu să le înlocuiască; 
atrage atenția statelor membre și Comisiei 
asupra faptului că persoanele, localitățile 
mici și mijlocii și comunitățile rurale ar 
trebui să fie eligibile pentru ajutor sub 
formă de finanțare directă pentru proiectele 
privind eficiența energetică și renovarea 
clădirilor, dar și proiecte transregionale și 
transfrontaliere, întrucât probabil că nu 
dispun de capacitatea administrativă de a 
folosi la maximum alte instrumente 
financiare;

Or. ro

Amendamentul 59
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază, sprijinind în același timp noi 
instrumente financiare pentru proiectele 
din domeniul energiei, faptul că acestea ar 
trebui să vină în completarea subvențiilor 
directe și cofinanțării proiectelor din 
domeniul energiei și nu să le înlocuiască; 
atrage atenția statelor membre și Comisiei 
asupra faptului că persoanele, localitățile 
mici și mijlocii și comunitățile rurale ar 
trebui să fie eligibile pentru ajutor sub 
formă de finanțare directă pentru proiectele 
privind eficiența energetică și renovarea 
clădirilor, întrucât probabil că nu dispun de 
capacitatea administrativă de a folosi la 
maximum alte instrumente financiare;

7. subliniază, sprijinind în același timp noi 
instrumente financiare pentru proiectele 
din domeniul energiei, faptul că acestea ar 
trebui să vină în completarea subvențiilor 
directe și cofinanțării proiectelor din 
domeniul energiei și nu să le înlocuiască; 
atrage atenția statelor membre și Comisiei 
asupra faptului că persoanele, localitățile 
mici și mijlocii și comunitățile rurale ar 
trebui să fie eligibile pentru ajutor sub 
formă de finanțare directă pentru proiectele 
privind eficiența energetică, utilizarea 
energiei regenerabile și renovarea 
clădirilor, întrucât probabil că nu dispun de 
capacitatea administrativă de a folosi la 
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maximum alte instrumente financiare;

Or. en

Amendamentul 60
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază, sprijinind în același timp noi 
instrumente financiare pentru proiectele 
din domeniul energiei, faptul că acestea ar 
trebui să vină în completarea subvențiilor 
directe și cofinanțării proiectelor din 
domeniul energiei și nu să le înlocuiască; 
atrage atenția statelor membre și Comisiei 
asupra faptului că persoanele, localitățile 
mici și mijlocii și comunitățile rurale ar 
trebui să fie eligibile pentru ajutor sub 
formă de finanțare directă pentru proiectele 
privind eficiența energetică și renovarea 
clădirilor, întrucât probabil că nu dispun de 
capacitatea administrativă de a folosi la 
maximum alte instrumente financiare;

7. subliniază, sprijinind în același timp noi 
instrumente financiare pentru proiectele 
din domeniul energiei, faptul că acestea ar 
trebui să vină în completarea subvențiilor 
directe și cofinanțării proiectelor din 
domeniul energiei și nu să le înlocuiască; 
atrage atenția statelor membre și Comisiei 
asupra faptului că persoanele, localitățile 
mici și mijlocii și comunitățile rurale ar 
trebui să fie în măsură să primească ajutor 
sub formă de finanțare pentru proiectele 
privind eficiența energetică și renovarea 
clădirilor; prin urmare, ajutorul este 
necesar întrucât probabil că nu dispun de 
capacitatea administrativă de a folosi la 
maximum alte instrumente financiare;

Or. it

Amendamentul 61
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază, sprijinind în același timp noi 
instrumente financiare pentru proiectele 
din domeniul energiei, faptul că acestea ar 
trebui să vină în completarea subvențiilor 
directe și cofinanțării proiectelor din 

7. subliniază, sprijinind în același timp noi 
instrumente financiare pentru proiectele 
din domeniul energiei, faptul că acestea ar 
trebui să vină în completarea subvențiilor 
directe și cofinanțării proiectelor din 
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domeniul energiei și nu să le înlocuiască; 
atrage atenția statelor membre și Comisiei 
asupra faptului că persoanele, localitățile 
mici și mijlocii și comunitățile rurale ar 
trebui să fie eligibile pentru ajutor sub 
formă de finanțare directă pentru proiectele 
privind eficiența energetică și renovarea 
clădirilor, întrucât probabil că nu dispun de 
capacitatea administrativă de a folosi la 
maximum alte instrumente financiare;

domeniul energiei și nu să le înlocuiască; 
atrage atenția statelor membre și Comisiei 
asupra faptului că persoanele, localitățile 
mici și mijlocii și comunitățile rurale ar 
trebui să fie eligibile pentru ajutor sub 
formă de finanțare directă pentru proiectele 
privind eficiența energetică și renovarea 
clădirilor, întrucât probabil că nu dispun de 
capacitatea administrativă de a folosi la 
maximum alte instrumente financiare; în 
aceste condiții sugerează Comisiei 
necesitatea elaborării unei strategii 
privind eficiența energetică pentru 
localitățile de dimensiuni reduse;

Or. ro

Amendamentul 62
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că ar trebui susținute 
inițiativele de sprijinire a capacităților 
locale și regionale de economisire a 
energiei, printre altele prin investiții din 
FEDER și FSE;

Or. en

Amendamentul 63
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Acorduri de parteneriat Cooperarea cu statele membre și cu 
regiunile
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Or. en

Amendamentul 64
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Acorduri de parteneriat Contracte de parteneriat

Or. en

Amendamentul 65
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă faptul că, pentru ca proiectele să 
fie implementate în mod corespunzător, 
autoritățile regionale și locale ar trebui 
consultate cu privire la acordurile de 
parteneriat, astfel încât să li se acorde 
posibilitatea reală de a influența 
obiectivele acestora, conținutul 
cheltuielilor și punerea lor în aplicare;

8. observă faptul că, pentru ca proiectele să 
fie implementate în mod corespunzător, 
autoritățile regionale și locale ar trebui 
consultate cu privire la acordurile de 
parteneriat;

Or. fr

Amendamentul 66
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă faptul că, pentru ca proiectele să 8. observă faptul că, pentru ca proiectele să 
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fie implementate în mod corespunzător, 
autoritățile regionale și locale ar trebui 
consultate cu privire la acordurile de 
parteneriat, astfel încât să li se acorde 
posibilitatea reală de a influența obiectivele 
acestora, conținutul cheltuielilor și punerea 
lor în aplicare;

fie implementate în mod corespunzător, 
autoritățile regionale și locale ar trebui 
consultate cu privire la acordurile de 
parteneriat, astfel încât să li se acorde 
posibilitatea reală de a influența obiectivele 
acestora, conținutul cheltuielilor și punerea 
lor în aplicare; prin urmare, sprijină o 
abordare descentralizată, pe mai multe 
niveluri, a politicii energetice și a 
eficienței energetice, inclusiv Convenția 
primarilor și continuarea dezvoltării 
inițiativei „Proiecte urbane inteligente”;

Or. en

Amendamentul 67
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă faptul că, pentru ca proiectele să 
fie implementate în mod corespunzător, 
autoritățile regionale și locale ar trebui 
consultate cu privire la acordurile de 
parteneriat, astfel încât să li se acorde 
posibilitatea reală de a influența obiectivele 
acestora, conținutul cheltuielilor și punerea 
lor în aplicare;

8. observă faptul că, pentru ca proiectele să 
fie implementate în mod corespunzător, 
autoritățile regionale și locale ar trebui 
consultate cu privire la acordurile de 
parteneriat, astfel încât să li se acorde 
posibilitatea reală de a influența obiectivele 
acestora, conținutul cheltuielilor și punerea 
lor în aplicare; prin urmare, solicită 
consolidarea principiului parteneriatului;

Or. en

Amendamentul 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. observă faptul că, pentru ca proiectele să 8. observă faptul că, pentru ca proiectele să 
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fie implementate în mod corespunzător, 
autoritățile regionale și locale ar trebui 
consultate cu privire la acordurile de 
parteneriat, astfel încât să li se acorde 
posibilitatea reală de a influența obiectivele 
acestora, conținutul cheltuielilor și punerea 
lor în aplicare;

fie implementate în mod corespunzător, 
autoritățile regionale și locale ar trebui 
consultate cu privire la acordurile de 
parteneriat, astfel încât să li se acorde 
posibilitatea reală de a influența obiectivele 
acestora, conținutul cheltuielilor și punerea 
lor în aplicare; precum și de a promova 
cele mai bune soluții la nivel regional și 
local prin campanii de informare;

Or. ro

Amendamentul 69
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază faptul că măsurile privind 
finanțarea politicii de coeziune ar trebui să 
asigure luarea în considerare pe deplin a 
caracteristicilor economice, sociale și 
teritoriale diferite ale regiunilor;

9. subliniază faptul că măsurile privind 
finanțarea politicii de coeziune ar trebui să 
asigure luarea în considerare pe deplin a 
caracteristicilor economice, sociale și 
teritoriale diferite ale regiunilor; în acest 
sens, subliniază rolul regiunilor situate la 
frontierele externe ale Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 70
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, în timp ce cadrul 
strategic comun prevede alocarea generală 
pentru obiective specifice, delimitarea și 
alte obiective tematice, aceste măsuri ar 
trebui aplicate într-un mod flexibil în 
cadrul acordurilor de parteneriat, pentru a 

10. consideră că, în timp ce propunerile 
actuale pentru viitoarea perioadă de 
programare financiară multianuală
prevede alocarea generală pentru obiective 
specifice, delimitarea și alte obiective 
tematice, aceste măsuri ar trebui aplicate 
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permite statelor membre să urmeze trasee 
naționale individuale în vederea 
îndeplinirii obiectivelor pentru anul 2020;

într-un mod flexibil în cadrul acordurilor 
de parteneriat, pentru a permite statelor 
membre să urmeze trasee naționale 
individuale în vederea îndeplinirii 
obiectivelor pentru anul 2020;

Or. en

Amendamentul 71
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, în timp ce cadrul strategic 
comun prevede alocarea generală pentru 
obiective specifice, delimitarea și alte 
obiective tematice, aceste măsuri ar trebui 
aplicate într-un mod flexibil în cadrul 
acordurilor de parteneriat, pentru a permite 
statelor membre să urmeze trasee naționale 
individuale în vederea îndeplinirii 
obiectivelor pentru anul 2020;

10. consideră că, în timp ce cadrul strategic 
comun prevede alocarea generală pentru 
obiective specifice, delimitarea și alte 
obiective tematice, aceste măsuri ar trebui 
aplicate într-un mod flexibil în cadrul 
acordurilor de parteneriat, pentru a permite 
statelor membre să urmeze trasee naționale 
individuale în vederea îndeplinirii 
obiectivelor pentru anul 2020 și a politicii 
de coeziune;

Or. it

Amendamentul 72
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, în timp ce cadrul 
strategic comun prevede alocarea generală 
pentru obiective specifice, delimitarea și 
alte obiective tematice, aceste măsuri ar 
trebui aplicate într-un mod flexibil în 
cadrul acordurilor de parteneriat, pentru a 
permite statelor membre să urmeze trasee 

10. consideră că, în timp ce Regulamentul 
privind dispozițiile comune prevede 
alocarea generală pentru obiective 
specifice, delimitarea și alte obiective 
tematice, aceste măsuri ar trebui aplicate 
într-un mod flexibil în cadrul contractelor
de parteneriat, pentru a permite regiunilor 
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naționale individuale în vederea 
îndeplinirii obiectivelor pentru anul 2020;

să urmeze cel mai eficient traseu către
îndeplinirea obiectivelor pentru anul 2020;

Or. en

Amendamentul 73
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază necesitatea de a utiliza 
termenii de referință și definițiile cele mai 
ample cu putință în cadrul proiectelor din 
domeniul energiei prezentate pentru 
finanțare în cadrul politicii de coeziune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 74
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază necesitatea de a utiliza 
termenii de referință și definițiile cele mai 
ample cu putință în cadrul proiectelor din 
domeniul energiei prezentate pentru 
finanțare în cadrul politicii de coeziune;

11. evidențiază necesitatea de a utiliza 
criteriile de evaluare a obiectivelor cele 
mai ample cu putință în cadrul proiectelor 
din domeniul energiei prezentate pentru 
finanțare în cadrul politicii de coeziune;

Or. it

Amendamentul 75
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază necesitatea de a utiliza 
termenii de referință și definițiile cele mai 
ample cu putință în cadrul proiectelor din 
domeniul energiei prezentate pentru 
finanțare în cadrul politicii de coeziune;

11. evidențiază necesitatea de a utiliza 
termenii de referință și definițiile cele mai 
ample cu putință în cadrul proiectelor din 
domeniul energiei prezentate pentru 
finanțare în cadrul politicii de coeziune; 
remarcă în special faptul că diversitatea 
condițiilor geografice face imposibilă 
aplicarea unei politici „universale în 
materie de energie în toate regiunile;

Or. en

Amendamentul 76
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice 
în conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin
urmare, că nu ar trebui acceptate doar 
sursele de energie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, ci toate sursele de 
energie cu emisii reduse, cum ar fi gazele 
de șist, inclusiv cele cu caracter 
tranzitoriu;

eliminat

Or. de

Amendamentul 77
Ana Miranda

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice 
în conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin 
urmare, că nu ar trebui acceptate doar 
sursele de energie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, ci toate sursele de 
energie cu emisii reduse, cum ar fi gazele 
de șist, inclusiv cele cu caracter 
tranzitoriu;

eliminat

Or. es

Amendamentul 78
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că nu ar trebui acceptate doar sursele de 
energie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, ci toate sursele de energie cu emisii 
reduse, cum ar fi gazele de șist, inclusiv 
cele cu caracter tranzitoriu;

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că nu ar trebui acceptate doar sursele de 
energie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, ci toate sursele de energie cu emisii 
reduse, cum ar fi gazele de șist, inclusiv 
cele cu caracter tranzitoriu; subliniază că 
exploatarea gazelor de șist va garanta nu 
numai securitatea energetică a anumitor 
regiuni, ci și o sursă de dezvoltare 
regională a acestora, care este chiar mai 
necesară în acest moment de criză 
europeană; de asemenea, observă că 
gazele de șist vor permite ca regiunile 
unde principala sursă de energie sunt 
combustibilii fosili (cum ar fi cărbunele și 
petrolul) să își reducă emisiile prin 
utilizarea gazelor naturale; subliniază că 
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Europa ar trebui să promoveze 
diversificarea energetică și să nu blocheze 
toate căile către o economie cu emisii 
scăzute de carbon;

Or. en

Amendamentul 79
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că nu ar trebui acceptate doar sursele de 
energie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, ci toate sursele de energie cu emisii 
reduse, cum ar fi gazele de șist, inclusiv 
cele cu caracter tranzitoriu;

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că nu ar trebui acceptate doar sursele de 
energie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, ci toate sursele de energie cu emisii 
reduse și sursele regenerabile de energie;

Or. it

Amendamentul 80
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că nu ar trebui acceptate doar sursele de 
energie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, ci toate sursele de energie cu 

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că trecerea la surse de energie cu emisii 
reduse de dioxid de carbon ar trebui 
încurajată prin măsuri de îmbunătățire a 



AM\920967RO.doc 41/66 PE501.895v01-00

RO

emisii reduse, cum ar fi gazele de șist, 
inclusiv cele cu caracter tranzitoriu;

eficienței și a durabilității producției, 
transportului și consumului de energie în 
raport cu mediul și prin stimularea 
surselor regenerabile de energie;

Or. es

Amendamentul 81
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că nu ar trebui acceptate doar sursele de 
energie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, ci toate sursele de energie cu 
emisii reduse, cum ar fi gazele de șist, 
inclusiv cele cu caracter tranzitoriu;

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind încă de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că eforturile de realizare a unei economii 
cu emisii scăzute de carbon trebuie să fie 
intensificate;

Or. en

Amendamentul 82
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că nu ar trebui acceptate doar sursele de 
energie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, ci toate sursele de energie cu emisii 

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că nu ar trebui acceptate doar sursele de 
energie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, ci toate sursele de energie cu emisii 
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reduse, cum ar fi gazele de șist, inclusiv 
cele cu caracter tranzitoriu;

reduse, inclusiv cele cu caracter 
tranzitoriu, dacă se demonstrează că, în 
locurile unde sunt produse sau utilizate, 
nu au efecte colaterale sau consecințe 
negative asupra teritoriilor și a 
persoanelor;

Or. en

Amendamentul 83
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că nu ar trebui acceptate doar sursele de 
energie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, ci toate sursele de energie cu 
emisii reduse, cum ar fi gazele de șist, 
inclusiv cele cu caracter tranzitoriu;

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind încă de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că trebuie să se intensifice eforturile de 
realizare a unei economii bazate pe 
energie regenerabilă; subliniază faptul că 
subvențiile pentru combustibilii fosili 
trebuie eliminate treptat și că trebuie să se 
instituie măsuri educative și de alt tip care 
să îi ajute pe lucrători să se adapteze la 
noile locuri de muncă ecologice din 
sectoarele emergente;

Or. en

Amendamentul 84
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
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conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că nu ar trebui acceptate doar sursele de 
energie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, ci toate sursele de energie cu 
emisii reduse, cum ar fi gazele de șist, 
inclusiv cele cu caracter tranzitoriu;

conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că toate aceste regiuni trebuie încurajate 
în sensul utilizării unor surse de energie
compatibile cu obiectivele unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii;

Or. fr

Amendamentul 85
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că nu ar trebui acceptate doar sursele de 
energie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, ci toate sursele de energie cu emisii 
reduse, cum ar fi gazele de șist, inclusiv 
cele cu caracter tranzitoriu;

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin urmare, 
că nu ar trebui acceptate doar sursele de 
energie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, ci toate sursele de energie cu emisii 
reduse, cum ar fi gazele de șist, inclusiv 
cele cu caracter tranzitoriu; ține cont de 
reacțiile recente cu privire la posibilele 
efecte în urma extracției gazelor de șist și 
propune statelor membre să inițieze 
consultări publice în vederea creșterii 
transparenței metodelor de exploatare;

Or. ro

Amendamentul 86
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili; consideră, prin 
urmare, că nu ar trebui acceptate doar 
sursele de energie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, ci toate sursele de 
energie cu emisii reduse, cum ar fi gazele 
de șist, inclusiv cele cu caracter 
tranzitoriu;

12. observă faptul că, în timp ce statele 
membre își modifică mixurile energetice în 
conformitate cu obiectivele UE privind 
clima, multe regiuni depind de 
combustibilii fosili;

Or. en

Amendamentul 87
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază nevoia selectării 
judicioase a surselor locale de energie, 
astfel încât să se asigure integrarea lor 
optimă în peisajul regiunii;

Or. pl

Amendamentul 88
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că sunt necesare norme 
coerente la nivel european și un 
mecanism care să permită autorităților să 
acceseze informațiile din toată Uniunea 
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pentru a înțelege în profunzime evoluția 
pieței energetice;

Or. ro

Amendamentul 89
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei să decidă, pe baza 
unor studii aprofundate și a unor analize 
de caz, dacă și în ce condiții ar trebui să 
se permită producerea de gaze naturale 
din șisturi; consideră că până la intrarea 
în vigoare a legislației specifice o astfel de 
activitate ar trebui evitată;

Or. en

Amendamentul 90
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. consideră că politica de coeziune 
poate juca un rol esențial în exploatarea 
potențialului de inovare, cercetare și 
dezvoltare, astfel încât provocările viitoare 
în domeniul energetic să poată fi 
transformate într-o oportunitate care să 
revigoreze puterea economică a Uniunii;

Or. ro
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Amendamentul 91
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază necesitatea de a sprijini 
cercetarea și inovarea în sectorul 
energetic ca modalitate de asigurare a 
unor noi surse de energie sigure, 
competitive și durabile; subliniază rolul 
important pe care politica de coeziune îl 
poate avea în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 92
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină utilizarea fondurilor aferente 
politicilor de coeziune și energetice pentru 
proiecte transfrontaliere cu țări terțe 
partenere; subliniază faptul că regiunile 
învecinate ar trebui incluse în sistemul UE 
pentru a se asigura dezvoltarea durabilă de 
ambele părți ale frontierei; subliniază 
faptul că o astfel de finanțare ar trebui să 
facă obiectul aplicării normelor pieței UE a 
energiei;

13. sprijină utilizarea fondurilor aferente 
politicilor de coeziune și energetice pentru 
proiecte transfrontaliere cu țări terțe 
partenere; subliniază faptul că regiunile 
învecinate ar trebui incluse în sistemul UE 
pentru a se asigura dezvoltarea durabilă de 
ambele părți ale frontierei; subliniază 
faptul că o astfel de finanțare ar trebui să 
facă obiectul aplicării normelor pieței UE a 
energiei, inclusiv a celui de-al treilea 
pachet privind energia;

Or. en

Amendamentul 93
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină utilizarea fondurilor aferente 
politicilor de coeziune și energetice pentru 
proiecte transfrontaliere cu țări terțe 
partenere; subliniază faptul că regiunile 
învecinate ar trebui incluse în sistemul 
UE pentru a se asigura dezvoltarea 
durabilă de ambele părți ale frontierei; 
subliniază faptul că o astfel de finanțare ar 
trebui să facă obiectul aplicării normelor 
pieței UE a energiei;

13. sprijină utilizarea fondurilor aferente 
politicilor de coeziune și energetice pentru 
proiecte transfrontaliere cu țări terțe 
partenere; subliniază faptul că dezvoltarea 
durabilă ar trebui să fie asigurată de 
ambele părți ale frontierei; subliniază 
faptul că o astfel de finanțare ar trebui să 
facă obiectul aplicării normelor pieței UE a 
energiei;

Or. it

Amendamentul 94
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină utilizarea fondurilor aferente 
politicilor de coeziune și energetice pentru 
proiecte transfrontaliere cu țări terțe 
partenere; subliniază faptul că regiunile 
învecinate ar trebui incluse în sistemul UE 
pentru a se asigura dezvoltarea durabilă de 
ambele părți ale frontierei; subliniază 
faptul că o astfel de finanțare ar trebui să 
facă obiectul aplicării normelor pieței UE a 
energiei;

13. sprijină utilizarea fondurilor aferente 
politicilor de coeziune și energetice pentru 
proiecte transfrontaliere cu țări terțe 
partenere și pentru conectarea rețelelor 
naționale; subliniază faptul că regiunile 
învecinate ar trebui incluse în sistemul UE 
pentru a se asigura dezvoltarea durabilă de 
ambele părți ale frontierei; subliniază 
faptul că o astfel de finanțare ar trebui să 
facă obiectul aplicării normelor pieței UE a 
energiei;

Or. ro

Amendamentul 95
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. încurajează punerea în aplicare a 
unor strategii transfrontaliere de 
producere, distribuire și utilizare în mod 
eficient a energiei în cadrul obiectivului 
de cooperare teritorială europeană și al 
mecanismului „Conectarea Europei”; 
subliniază importanța adaptării la 
contextul transfrontalier a normelor 
europene care reglementează organismele 
de operare a infrastructurilor energetice;

Or. fr

Amendamentul 96
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că fondurile aferente politicii 
de coeziune ar trebui să fie disponibile 
pentru instruirea IMM-urilor și a 
persoanelor cu privire la sistemele 
naționale privind energia regenerabilă; 
constată că acest lucru este necesar în 
special în statele membre în care a fost 
adoptat un sistem de tipul „certificat de 
origine”;

14. consideră că fondurile aferente politicii 
de coeziune ar trebui să fie disponibile 
pentru instruirea IMM-urilor și a 
persoanelor cu privire la sistemele 
naționale privind energia regenerabilă; 
constată că acest lucru este necesar în 
special în statele membre în care a fost 
adoptat un sistem de tipul „certificat de 
origine”, ceea ce ar putea favoriza numai 
proiectele de amploare din domeniul 
energetic;

Or. en

Amendamentul 97
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl



AM\920967RO.doc 49/66 PE501.895v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că fondurile aferente politicii 
de coeziune ar trebui să fie disponibile 
pentru instruirea IMM-urilor și a 
persoanelor cu privire la sistemele 
naționale privind energia regenerabilă; 
constată că acest lucru este necesar în 
special în statele membre în care a fost 
adoptat un sistem de tipul „certificat de 
origine”;

14. consideră că fondurile aferente politicii 
de coeziune ar trebui să fie disponibile 
pentru informarea corespunzătoare a
IMM-urilor și a persoanelor cu privire la 
sistemele naționale privind energia 
regenerabilă; constată că acest lucru este 
necesar în special în statele membre în care 
a fost adoptat un sistem de tipul „certificat 
de origine”;

Or. en

Amendamentul 98
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că fondurile aferente politicii 
de coeziune ar trebui să fie disponibile 
pentru instruirea IMM-urilor și a 
persoanelor cu privire la sistemele 
naționale privind energia regenerabilă; 
constată că acest lucru este necesar în 
special în statele membre în care a fost 
adoptat un sistem de tipul „certificat de 
origine”;

14. consideră că fondurile aferente politicii 
de coeziune trebuie să fie disponibile 
pentru informarea structurată a 
autorităților locale și regionale, a IMM-
urilor și a persoanelor cu privire la 
sistemele naționale privind energia 
regenerabilă; constată că acest lucru este 
necesar în special în statele membre în care 
a fost adoptat un sistem de tipul „certificat 
de origine”;

Or. en

Amendamentul 99
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită utilizarea tuturor sinergiilor 
dintre fondurile publice și private în 
finanțarea proiectelor energetice;

Or. pl

Amendamentul 100
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină revizuirea Regulamentului UE 
privind TVA (2006/112/CE), pentru a 
permite reducerea ratei TVA aplicate 
proiectelor regionale și locale care 
urmăresc sporirea eficienței energetice și 
achiziționării de produse care aparțin celei 
mai ridicate clase de eficiență energetică în 
temeiul Directivei 2010/30/UE;

15. sprijină revizuirea Regulamentului UE 
privind TVA (2006/112/CE), pentru a 
permite reducerea ratei TVA aplicate 
proiectelor regionale, locale și 
transfrontaliere, care urmăresc sporirea 
eficienței energetice și achiziționării de 
produse care aparțin celei mai ridicate 
clase de eficiență energetică în temeiul 
Directivei 2010/30/UE;

Or. ro

Amendamentul 101
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că este probabil ca 
excluderea din FEDER și din FC a 
proiectelor care ar putea face obiectul 
Directivei 2003/87/CE să aibă un efect 
disproporționat asupra regiunilor mai puțin 
dezvoltate și să întârzie tranziția acestora 
către stadiul de regiuni cu emisii reduse; 

16. consideră că este probabil ca 
excluderea din FEDER și din Fondul de 
coeziune a proiectelor care ar putea face 
obiectul Directivei 2003/87/CE să aibă un 
efect disproporționat asupra regiunilor mai 
puțin dezvoltate și să întârzie tranziția 
acestora către stadiul de regiuni cu emisii 
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solicită Comisiei să clarifice și să 
definească mai bine care sunt sectoarele 
energetice care nu ar fi eligibile pentru 
finanțare aferentă politicii de coeziune și să 
elimine această excludere din proiectele 
din regiunile de convergență;

reduse; solicită Comisiei să clarifice și să 
definească mai bine care sunt sectoarele 
energetice care nu ar fi eligibile pentru 
finanțare aferentă politicii de coeziune și să 
elimine această excludere din proiectele 
din regiunile de convergență;

Or. en

Amendamentul 102
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că este probabil ca
excluderea din FEDER și din FC a 
proiectelor care ar putea face obiectul 
Directivei 2003/87/CE să aibă un efect 
disproporționat asupra regiunilor mai puțin 
dezvoltate și să întârzie tranziția acestora 
către stadiul de regiuni cu emisii reduse; 
solicită Comisiei să clarifice și să 
definească mai bine care sunt sectoarele 
energetice care nu ar fi eligibile pentru 
finanțare aferentă politicii de coeziune și să 
elimine această excludere din proiectele 
din regiunile de convergență;

16. consideră că excluderea din FEDER și 
din FC a proiectelor care vizează 
reducerea gazelor cu efect de seră trebuie 
să se limiteze la acelea care vizează 
instalațiile prevăzute în anexa 1 la
Directiva 2003/87/CE, pentru a nu genera
un efect disproporționat asupra regiunilor 
mai puțin dezvoltate și a nu întârzia
tranziția acestora către stadiul de regiuni cu 
emisii reduse; solicită Comisiei să clarifice 
și să definească mai bine care sunt 
sectoarele energetice care nu ar fi eligibile 
pentru finanțare aferentă politicii de 
coeziune și să elimine această excludere 
din proiectele din regiunile de convergență;

Or. fr

Amendamentul 103
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că este probabil ca 16. consideră că este probabil ca 
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excluderea din FEDER și din FC a 
proiectelor care ar putea face obiectul 
Directivei 2003/87/CE să aibă un efect 
disproporționat asupra regiunilor mai puțin 
dezvoltate și să întârzie tranziția acestora 
către stadiul de regiuni cu emisii reduse; 
solicită Comisiei să clarifice și să 
definească mai bine care sunt sectoarele 
energetice care nu ar fi eligibile pentru 
finanțare aferentă politicii de coeziune și să 
elimine această excludere din proiectele 
din regiunile de convergență;

excluderea de la asistența FEDER și FC a 
proiectelor care ar putea face obiectul 
Directivei 2003/87/CE să aibă un efect 
disproporționat asupra regiunilor mai puțin 
dezvoltate și să întârzie tranziția acestora 
către stadiul de regiuni cu emisii reduse; 
solicită Comisiei să clarifice și să 
definească mai bine care sunt sectoarele 
energetice care nu ar fi eligibile pentru 
finanțare aferentă politicii de coeziune și să 
elimine această excludere din proiectele 
din regiunile de convergență;

Or. en

Amendamentul 104
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. constată că rețeaua de termoficare și 
centralele termice pe bază de cogenerare
sunt prezente pe scară largă, mai ales în 
Europa Centrală și de Est; consideră că 
modernizarea acestora și a rețelelor lor de 
distribuție și, dacă este necesar, crearea 
unor centrale noi cu eficiență ridicată, ar 
avea un impact ecologic pozitiv și, prin 
urmare, trebuie încurajată și sprijinită de 
politica de coeziune;

Or. en

Amendamentul 105
María Irigoyen Pérez

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

16a. reamintește faptul că obstacolele 
geografice inerente locației zonelor 
insulare și muntoase îngreunează 
integrarea acestora în rețeaua energetică 
a Uniunii; solicită Comisiei și Consiliului 
ca viitoarea politică de coeziune, pentru 
perioada de după 2013, să acorde o 
atenție deosebită regiunilor cu 
caracteristici geografice și demografice 
specifice, precum insulele, zonele 
muntoase și cele slab populate, pentru a 
îmbunătăți diversificarea surselor 
energetice și promovarea energiei 
regenerabile;

Or. es

Amendamentul 106
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este de acord cu opinia conform căreia 
eficiența energetică este esențială pentru 
obiectivele UE în materie de energie și ar 
trebui promovată în primul rând în cadrul 
structurii de concentrare tematică; 
consideră că măsurile UE ar trebui să 
sprijine eficiența energetică atât în ceea ce 
privește consumul de energie, cât și 
producția de energie;

17. este de acord că eficiența energetică 
este esențială pentru obiectivele UE în 
materie de energie și ar trebui promovată în 
primul rând în cadrul structurii de 
concentrare tematică; consideră că 
măsurile UE ar trebui să sprijine eficiența 
energetică atât în ceea ce privește 
consumul de energie, cât și producția de 
energie; observă că, deși în prezent 
fondurile politicii de coeziune sunt 
cheltuite într-o proporție copleșitoare cu 
sursele regenerabile de energie, acestea 
din urmă sunt deja susținute prin sisteme 
specifice la nivelul UE și al statelor 
membre, inclusiv prin prețuri fixe; 
constată că acest lucru ridică întrebări cu 
privire la impactul colectiv al fondurilor 
de coeziune în ceea ce privește dezvoltarea 
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surselor regenerabile de energie în 
regiuni; prin urmare, consideră că trebuie 
să se ajungă la o situație mai echilibrată, 
în care proiectele din domeniul eficienței 
energetice să beneficieze de un procent 
mai mare din fonduri;

Or. en

Amendamentul 107
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este de acord cu opinia conform căreia
eficiența energetică este esențială pentru 
obiectivele UE în materie de energie și ar 
trebui promovată în primul rând în cadrul 
structurii de concentrare tematică; 
consideră că măsurile UE ar trebui să 
sprijine eficiența energetică atât în ceea ce 
privește consumul de energie, cât și 
producția de energie;

17. este de acord că eficiența energetică 
este esențială pentru obiectivele UE în 
materie de energie și ar trebui promovată în 
primul rând în cadrul structurii de 
concentrare tematică; consideră că 
măsurile UE ar trebui să sprijine eficiența 
energetică atât în ceea ce privește 
producția de energie, cât și consumul de 
energie;

Or. en

Amendamentul 108
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este de acord cu opinia conform căreia 
eficiența energetică este esențială pentru 
obiectivele UE în materie de energie și ar 
trebui promovată în primul rând în cadrul 
structurii de concentrare tematică; 
consideră că măsurile UE ar trebui să 
sprijine eficiența energetică atât în ceea ce 

17. este de acord cu opinia conform căreia 
eficiența energetică este esențială pentru 
obiectivele UE în materie de energie și ar 
trebui promovată în primul rând în cadrul 
structurii de concentrare tematică; 
consideră că măsurile UE ar trebui să 
sprijine eficiența energetică atât în ceea ce 
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privește consumul de energie, cât și 
producția de energie;

privește consumul de energie, cât și 
producția, precum și pentru dezvoltarea de 
parteneriate public-privat în domeniul 
cercetării și inovării pentru găsirea celor 
mai bune soluții în domeniu;

Or. ro

Amendamentul 109
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este de acord cu opinia conform căreia
eficiența energetică este esențială pentru 
obiectivele UE în materie de energie și ar 
trebui promovată în primul rând în cadrul 
structurii de concentrare tematică; 
consideră că măsurile UE ar trebui să 
sprijine eficiența energetică atât în ceea ce 
privește consumul de energie, cât și
producția de energie;

17. este de acord că eficiența energetică 
este esențială pentru obiectivele UE în 
materie de energie și ar trebui promovată în 
primul rând în cadrul structurii de 
concentrare tematică; consideră că 
măsurile UE ar trebui să sprijine eficiența 
energetică în fazele de producție, 
distribuție și consum;

Or. en

Amendamentul 110
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. este de acord cu opinia conform 
căreia eficiența energetică este esențială
pentru obiectivele UE în materie de energie 
și ar trebui promovată în primul rând în 
cadrul structurii de concentrare tematică; 
consideră că măsurile UE ar trebui să 
sprijine eficiența energetică atât în ceea 
ce privește consumul de energie, cât și 

17. crede cu fermitate că eficiența 
energetică și energia regenerabilă sunt 
esențiale pentru obiectivele UE în materie 
de energie și climă și că ar trebui 
promovate în primul rând în cadrul 
structurii de concentrare tematică și al 
programelor operaționale;
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producția de energie;

Or. en

Amendamentul 111
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că utilizând inteligent 
fondurile comunitare pentru următoarea 
perioadă de programare 2014-2020 vom 
reuși să atingem ținta de 20 % referitoare 
la eficiența energetică și implicit 
obiectivele privind sustenabilitatea și 
competitivitatea în Uniunea Europeană; 
subliniază că diminuarea consumului 
prin eficiența energetică este cel mai 
durabil mod de a reduce dependența de 
combustibilii fosili și vom genera astfel o 
reducere de aproximativ 25 % a 
importurilor;

Or. ro

Amendamentul 112
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că realizarea de investiții 
în eficiența energetică și în utilizarea 
energiei regenerabile, în special în 
sectorul locuințelor, are o importanță 
fundamentală;

Or. en
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Amendamentul 113
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. consideră că Uniunea Europeană 
are nevoie de o cooperare strânsă în 
domeniul infrastructurii energetice și de o 
finanțare europeană corespunzătoare; 
subliniază astfel necesitatea stimulării 
investițiilor în sectorul energetic, inclusiv 
a celor provenite din sectorul privat, prin 
oferirea suportului politico-administrativ 
necesar, a unui anumit nivel de finanțare, 
a unor garanții publice sau a altor forme 
inovatoare de finanțare;

Or. ro

Amendamentul 114
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că orice politică a UE 
în materie de energie necesită dezvoltarea 
unor rețele inteligente locale și regionale 
de distribuție și transport pentru energie 
electrică și gaz, precum și a unor instalații 
de depozitare a gazului; consideră că 
concentrarea tematică în ceea ce privește 
energia ar trebui să sprijine crearea sau 
renovarea rețelelor;

18. subliniază faptul că orice politică a UE 
în materie de energie necesită dezvoltarea 
unor rețele inteligente locale și regionale 
de distribuție și transport pentru energie 
electrică; consideră că concentrarea 
tematică în ceea ce privește energia ar 
trebui să sprijine crearea sau renovarea 
rețelelor;

Or. de
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Amendamentul 115
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că orice politică a UE 
în materie de energie necesită dezvoltarea 
unor rețele inteligente locale și regionale 
de distribuție și transport pentru energie 
electrică și gaz, precum și a unor instalații 
de depozitare a gazului; consideră că 
concentrarea tematică în ceea ce privește 
energia ar trebui să sprijine crearea sau 
renovarea rețelelor;

18. subliniază nevoia de a dezvolta rețele 
inteligente locale și regionale de distribuție 
și transport pentru energie electrică, 
precum și a unor instalații de depozitare; 
consideră că concentrarea tematică în ceea 
ce privește energia ar trebui să sprijine 
crearea sau renovarea rețelelor pentru 
sursele regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 116
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că orice politică a UE 
în materie de energie necesită dezvoltarea 
unor rețele inteligente locale și regionale 
de distribuție și transport pentru energie 
electrică și gaz, precum și a unor instalații 
de depozitare a gazului; consideră că 
concentrarea tematică în ceea ce privește 
energia ar trebui să sprijine crearea sau 
renovarea rețelelor;

18. subliniază faptul că orice politică a UE 
în materie de energie necesită dezvoltarea 
unui sistem energetic integrat și 
interconectat, a unor rețele inteligente 
locale și regionale de distribuție și 
transport pentru energie electrică și gaz, 
precum și a unor instalații de depozitare a 
gazului; consideră că concentrarea tematică 
în ceea ce privește energia ar trebui să 
sprijine crearea sau renovarea rețelelor;

Or. en

Amendamentul 117
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. având în vedere cererile regionale, 
consideră că fondurile pentru sursele 
regenerabile de energie ar trebui să se 
concentreze în primul rând pe distribuția 
locală de energie/combustibil produs și pe 
proiectele la scară mică în materie de 
energie regenerabilă; constată că deseori 
proiectele la scară mare în materie de 
energie regenerabilă fie se concentrează 
pe transmiterea energiei în afara regiunii 
de producție, fie constată că rețelele locale 
nu au capacitatea de a absorbi această 
energie intermitentă;

Or. en

Amendamentul 118
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază faptul că politica de 
coeziune trebuie să contribuie la un 
echilibru al fluxurilor de energie dincolo 
de granițele statelor membre pentru a 
evita posibile întreruperi ale alimentării 
cu energie electrică (de exemplu, prin 
intermediul transformatoarelor);

Or. en

Amendamentul 119
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată nevoia de eficiență energetică 
și de dezvoltare a energiei regenerabile în 
zonele rurale; subliniază potențialul din ce 
în ce mai mare de economisire a energie în 
gospodăriile rurale, care ar putea necesita 
programe de finanțare inovatoare; sprijină 
măsurile pentru facilitarea accesului 
zonelor rurale la noi tehnologii

19. constată nevoia de eficiență energetică 
și de dezvoltare a energiei regenerabile în 
zonele rurale; subliniază potențialul din ce 
în ce mai mare de economisire a energiei
în gospodăriile rurale, care ar putea 
necesita programe de finanțare inovatoare; 
sprijină măsurile pentru facilitarea 
accesului zonelor rurale la noi tehnologii, 
mai ales în domeniul microgenerării;

Or. pl

Amendamentul 120
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată nevoia de eficiență energetică 
și de dezvoltare a energiei regenerabile în 
zonele rurale; subliniază potențialul din ce 
în ce mai mare de economisire a energie în 
gospodăriile rurale, care ar putea necesita
programe de finanțare inovatoare; sprijină 
măsurile pentru facilitarea accesului 
zonelor rurale la noi tehnologii;

19. constată nevoia de eficiență energetică 
și de dezvoltare a energiei regenerabile în 
zonele rurale; subliniază potențialul din ce 
în ce mai mare de economisire a energiei
în gospodăriile rurale, care ar putea 
necesita programe de finanțare inovatoare 
întrucât aceste comunități nu au instituții 
financiare care să poată sprijini astfel de 
proiecte; sprijină măsurile pentru 
facilitarea accesului zonelor rurale la noi 
tehnologii;

Or. en

Amendamentul 121
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată nevoia de eficiență energetică 
și de dezvoltare a energiei regenerabile în 
zonele rurale; subliniază potențialul din ce 
în ce mai mare de economisire a energie în 
gospodăriile rurale, care ar putea necesita 
programe de finanțare inovatoare; sprijină 
măsurile pentru facilitarea accesului 
zonelor rurale la noi tehnologii;

19. constată nevoia de eficiență energetică 
și de dezvoltare a energiei regenerabile și 
în zonele rurale; subliniază potențialul din 
ce în ce mai mare de economisire a 
energiei în gospodăriile rurale, care ar 
putea necesita programe de finanțare 
inovatoare; sprijină măsurile pentru 
facilitarea accesului zonelor rurale la noi 
tehnologii;

Or. en

Amendamentul 122
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. observă că există un potențial de 
eficiență energetică încă neutilizat în 
sectoarele construcțiilor și 
transporturilor, unde investițiile în 
termoficarea clădirilor și în eficiența 
energetică a transportului public 
reprezintă o oportunitate de creștere a 
ocupării forței de muncă în aceste 
sectoare; consideră că ar trebui să se 
stabilească obiective multianuale cu 
privire la acest aspect;

Or. pl

Amendamentul 123
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. observă că investițiile realizate în 
eficiența energetică a transportului ar 
trebui să aibă în vedere necesitatea 
reducerii poluării și a zgomotului, mai 
ales în regiunile urbane;

Or. pl

Amendamentul 124
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia notă de dezechilibrul existent în ceea 
ce privește utilizarea sustenabilă a 
resurselor dintre diferite state membre și 
consideră că ar trebui intensificate măsurile 
de sprijinire a utilizării eficiente a 
resurselor și a reciclării materialelor;

20. ia notă de dezechilibrul existent în ceea 
ce privește utilizarea sustenabilă a 
resurselor dintre diferite state membre și 
consideră că ar trebui intensificate măsurile 
de sprijinire a utilizării eficiente a 
resurselor și a reciclării materialelor; 
subliniază riscul de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon și efectele acesteia 
asupra dezvoltării regionale și coeziunii 
sociale și, prin urmare, consideră că 
trebuie creat un echilibru între aplicarea 
obiectivelor noastre în materie de climă și 
nevoia de securitate energetică a 
regiunilor din Europa, necesară pentru o 
dezvoltare durabilă și competitivă;

Or. en

Amendamentul 125
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia notă de dezechilibrul existent în ceea 
ce privește utilizarea sustenabilă a 
resurselor dintre diferite state membre și 
consideră că ar trebui intensificate măsurile 
de sprijinire a utilizării eficiente a 
resurselor și a reciclării materialelor;

20. ia notă de dezechilibrul existent în ceea 
ce privește utilizarea sustenabilă a 
resurselor dintre diferite state membre și 
consideră că ar trebui intensificate măsurile 
de sprijinire a dezvoltării surselor 
regenerabile de energie, a utilizării 
eficiente a resurselor și a reciclării 
materialelor;

Or. en

Amendamentul 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia notă de dezechilibrul existent în ceea 
ce privește utilizarea sustenabilă a 
resurselor dintre diferite state membre și 
consideră că ar trebui intensificate măsurile 
de sprijinire a utilizării eficiente a 
resurselor și a reciclării materialelor;

20. ia notă de dezechilibrul existent în ceea 
ce privește utilizarea sustenabilă a 
resurselor dintre diferite state membre și
insistă asupra economiilor de scară care 
au devenit posibile grație cooperării la 
nivel transfrontalier în materie de 
utilizare sustenabilă a resurselor și de 
eficiență energetică; consideră că ar trebui 
intensificate măsurile de sprijinire a 
utilizării eficiente a resurselor și a reciclării 
materialelor;

Or. fr

Amendamentul 127
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. sprijină folosirea mijloacelor puse la 
dispoziție de politica de coeziune, în 
scopul eliminării cât mai urgente a 
tuturor insulelor energetice din UE;

Or. pl

Amendamentul 128
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. Competitivitate, locuri de muncă și 
combaterea sărăciei energetice
subliniază faptul că investițiile în 
infrastructura energetică și în eficiența 
energetică a sectoarelor construcțiilor și 
transportului vor determina în mod direct 
crearea de noi locuri de muncă;

Or. pl

Amendamentul 129
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. sprijină dezvoltarea soluțiilor 
energetice inovatoare și ecologice ca 
mijloc de creștere a competitivității 
economice a regiunilor europene;

Or. pl
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Amendamentul 130
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 20 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20d. încurajează schimburile de bune 
practici în întreaga UE, pentru a 
monitoriza impactul politicilor energetice 
adoptate asupra fenomenului sărăciei 
energetice;

Or. pl

Amendamentul 131
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului și
Comisiei.

21. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului,
Comisiei și Comitetului Regiunilor.

Or. en

Amendamentul 132
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei să garanteze că 
politica energetică protejează zonele 
rurale printr-o abordare mai 
cuprinzătoare și mai coordonată a 
provocărilor și a oportunităților cu care se 
confruntă aceste zone în ceea ce privește 
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utilizarea și producția de energie;

Or. en

Amendamentul 133
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. subliniază faptul că utilizarea 
surselor regenerabile de energie poate fi 
însoțită de noi surse de venituri, de noi 
oportunități de locuri de muncă și afaceri, 
de inovarea produselor, de 
responsabilizarea comunității și de 
accesibilitatea energiei;

Or. en

Amendamentul 134
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. subliniază că, din motive financiare 
evidente, rețeaua de gaze naturale nu va 
acoperi niciodată anumite părți din 
teritoriul rural al UE și, astfel, în aceste 
regiuni din afara rețelei, GPL și GNL ar 
putea juca rol de rezervă pentru energia 
regenerabilă, aducând aceleași beneficii 
ecologice ca și gazul natural.

Or. en


