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Amendamentul 1
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 
economică, inovarea și creșterea durabilă 
în regiunile Uniunii Europene și, în plus, 
vor crea noi locuri de muncă;

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 
economică, inovarea și creșterea durabilă 
în regiunile Uniunii Europene; în plus, 
acest fapt va asigura o diversificare a
aprovizionării cu energie și va contribui 
la sporirea securității energetice, creând, 
totodată, noi locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 2
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 
economică, inovarea și creșterea durabilă 
în regiunile Uniunii Europene și, în plus, 
vor crea noi locuri de muncă;

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 
economică, inovarea și creșterea durabilă 
în regiunile Uniunii Europene și, în plus, 
vor spori competitivitatea și vor crea locuri 
de muncă sustenabile;

Or. pt

Amendamentul 3
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 
economică, inovarea și creșterea durabilă 
în regiunile Uniunii Europene și, în plus, 
vor crea noi locuri de muncă;

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 
economică, inovarea și creșterea durabilă 
în regiunile Uniunii Europene și, în plus, 
vor crea noi locuri de muncă; mai mult, 
aceste investiții vor reduce dependența 
Europei de energia convențională prin 
garantarea unui sistem sigur, 
independent, diversificat și cu emisii 
reduse pentru aprovizionarea cu energie a 
Europei;

Or. en

Amendamentul 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 
economică, inovarea și creșterea durabilă 
în regiunile Uniunii Europene și, în plus, 
vor crea noi locuri de muncă;

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și din alte surse cu 
emisii reduse și exploatarea acestora vor 
promova dezvoltarea economică, inovarea 
și creșterea durabilă în regiunile Uniunii 
Europene și, în plus, vor crea noi locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 5
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 
economică, inovarea și creșterea durabilă 
în regiunile Uniunii Europene și, în plus, 
vor crea noi locuri de muncă;

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 
economică, inovarea, convergența socială 
a regiunilor și creșterea durabilă în 
regiunile Uniunii Europene și, în plus, vor 
crea noi locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 6
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 
economică, inovarea și creșterea durabilă 
în regiunile Uniunii Europene și, în plus, 
vor crea noi locuri de muncă;

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 
economică și socială, inovarea și creșterea 
durabilă, crearea de locuri de muncă, 
coeziunea teritorială și reducerea sărăciei 
energetice în regiunile Uniunii Europene 
și, în plus, vor îmbunătăți sănătatea și 
bunăstarea umană;

Or. fr

Amendamentul 7
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 

1. susține că investițiile realizate în energia 
din surse regenerabile și exploatarea 
acestora vor promova dezvoltarea 
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economică, inovarea și creșterea durabilă 
în regiunile Uniunii Europene și, în plus, 
vor crea noi locuri de muncă;

economică, inovarea și noile tehnologii, 
precum și creșterea durabilă în regiunile 
Uniunii Europene și, în plus, vor crea noi 
locuri de muncă stabile, îndeosebi în 
întreprinderile mici și mijlocii, pe întreg 
teritoriul Uniunii, contribuind astfel la 
dezvoltare și la eliminarea 
vulnerabilităților sociale și geografice 
specifice;

Or. es

Amendamentul 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 1 – liniuța 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere raportul referitor la 
rolul politicii de coeziune a UE în 
punerea în aplicare a noii politici 
energetice europene;
(Această referire ar trebui introdusă 
înainte de primul punct.)

Or. en

Amendamentul 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că o aprovizionare cu 
energie sigură, la un preț accesibil și 
ecologică este indispensabilă pentru 
competitivitatea regiunilor noastre și a 
industriei europene; prin urmare, 
evidențiază faptul că este necesară 
restructurarea sistemului de 
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aprovizionare cu energie, iar majorarea 
ponderii surselor regenerabile de energie 
trebuie să se facă într-o manieră eficientă 
din punct de vedere al costurilor și, 
totodată, fără a afecta siguranța 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 10
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că, în sectorul energiei din 
surse regenerabile, au fost create aproape 
o jumătate de milion de locuri de muncă 
și că o intensificare a dezvoltării acestui 
sector ar putea crea încă trei milioane de 
locuri de muncă până în 2030;

Or. fr

Amendamentul 11
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită statelor membre să promoveze 
în continuare investițiile în energiile din 
surse regenerabile și convergența 
energetică și regretă tendința către 
retragerea stimulentelor care vizează 
energiile din surse regenerabile în 
favoarea altor surse energetice mai puțin 
sustenabile din punct de vedere ecologic și 
socioeconomic;
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Or. es

Amendamentul 12
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica regională a UE are 
de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile 
la scara întregii Europe; salută continuarea 
creșterii treptate a contribuției politicii de 
coeziune și a celei regionale la încurajarea 
utilizării energiei din surse regenerabile; 
consideră că este deosebit de important ca 
orientarea politicii Comisiei să permită o 
creștere și mai accentuată a ratei de 
finanțare în perioada următoare;

2. consideră că politica regională a UE are 
de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile 
la scara întregii Europe; salută continuarea 
creșterii treptate a contribuției politicii de 
coeziune și a celei regionale la încurajarea 
utilizării energiei din surse regenerabile; 
consideră că este deosebit de important ca 
orientarea politicii Comisiei să permită o 
creștere și mai accentuată a ratei de 
finanțare în perioada următoare, în 
echilibru cu o creștere a ponderii 
finanțării destinate proiectelor din 
domeniul eficienței energetice;

Or. en

Amendamentul 13
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica regională a UE are 
de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile 
la scara întregii Europe; salută continuarea 
creșterii treptate a contribuției politicii de 
coeziune și a celei regionale la încurajarea 
utilizării energiei din surse regenerabile; 
consideră că este deosebit de important ca 
orientarea politicii Comisiei să permită o 

2. consideră că politica regională a UE are 
de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile 
la scara întregii Europe; salută continuarea 
creșterii treptate a contribuției politicii de 
coeziune și a celei regionale la încurajarea 
utilizării energiei din surse regenerabile; 
consideră că este deosebit de important ca 
orientarea politicii europene să permită o 



AM\925382RO.doc 9/50 PE504.185v01-00

RO

creștere și mai accentuată a ratei de 
finanțare în perioada următoare;

creștere și mai accentuată a ratei de 
finanțare în perioada următoare;

Or. en

Amendamentul 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica regională a UE are 
de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile 
la scara întregii Europe; salută continuarea 
creșterii treptate a contribuției politicii de 
coeziune și a celei regionale la încurajarea 
utilizării energiei din surse regenerabile; 
consideră că este deosebit de important ca 
orientarea politicii Comisiei să permită o 
creștere și mai accentuată a ratei de 
finanțare în perioada următoare;

2. consideră că politica regională a UE are 
de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile 
la scara întregii Europe, precum și la 
capitolul servicii în domeniul energiei 
electrice și cel al transportului de energie; 
salută continuarea creșterii treptate a 
contribuției politicii de coeziune și a celei 
regionale la încurajarea utilizării energiei 
din surse regenerabile; consideră că este 
deosebit de important ca orientarea politicii 
Comisiei să permită o creștere și mai 
accentuată a ratei de finanțare în perioada 
următoare;

Or. ro

Amendamentul 15
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica regională a UE are 
de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile 
la scara întregii Europe; salută continuarea 
creșterii treptate a contribuției politicii de 
coeziune și a celei regionale la încurajarea 

2. consideră că politica regională a UE are 
de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile 
la scara întregii Europe; salută continuarea 
creșterii treptate a contribuției politicii de 
coeziune și a celei regionale la încurajarea 
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utilizării energiei din surse regenerabile; 
consideră că este deosebit de important ca 
orientarea politicii Comisiei să permită o 
creștere și mai accentuată a ratei de 
finanțare în perioada următoare;

utilizării energiei din surse regenerabile 
pentru ca energia din surse regenerabile 
să contribuie pe deplin la realizarea 
obiectivelor politicii energetice a UE și în 
vederea aplicării obiectivelor energetice 
ale UE la nivelul întregii Uniuni 
Europene; consideră că este deosebit de 
important ca orientarea politicii Comisiei 
să permită o creștere și mai accentuată a 
ratei de finanțare în perioada următoare;

Or. en

Amendamentul 16
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica regională a UE are 
de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile 
la scara întregii Europe; salută continuarea 
creșterii treptate a contribuției politicii de 
coeziune și a celei regionale la încurajarea 
utilizării energiei din surse regenerabile; 
consideră că este deosebit de important ca 
orientarea politicii Comisiei să permită o 
creștere și mai accentuată a ratei de 
finanțare în perioada următoare;

2. consideră că politica regională a UE are 
de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile 
la scara întregii Europe; salută continuarea 
creșterii treptate a contribuției politicii de 
coeziune și a celei regionale la încurajarea 
utilizării energiei din surse regenerabile; 
consideră că este deosebit de important ca 
orientarea politicii Comisiei să permită o 
creștere și mai accentuată a ratei de 
finanțare în perioada următoare; consideră 
că este necesar să se stabilească obiective 
ambițioase și obligatorii în domeniul 
energiei din surse regenerabile pentru 
perioada de după 2020, în vederea
promovării tranziției către o utilizare 
sporită exclusiv a surselor de energie 
regenerabile și ecologice;

Or. fr

Amendamentul 17
María Irigoyen Pérez
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că politica regională a UE are 
de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile 
la scara întregii Europe; salută continuarea 
creșterii treptate a contribuției politicii de 
coeziune și a celei regionale la încurajarea 
utilizării energiei din surse regenerabile; 
consideră că este deosebit de important ca 
orientarea politicii Comisiei să permită o 
creștere și mai accentuată a ratei de 
finanțare în perioada următoare;

2. consideră că politica regională a UE are 
de jucat un rol important în promovarea 
producției de energie din surse regenerabile 
la scara întregii Europe; salută continuarea 
creșterii treptate a contribuției politicii de 
coeziune și a celei regionale la încurajarea 
utilizării energiei din surse regenerabile; 
consideră că este deosebit de important ca 
orientarea politicii Comisiei să permită o 
creștere și mai accentuată a ratei de 
finanțare astfel încât să se asigure că 
Uniunea Europeană deține fonduri 
suficiente pentru perioada următoare 
2014-2020;

Or. es

Amendamentul 18
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că pentru a fructifica pe deplin 
avantajele oferite de sursele de energie 
regenerabilă avem nevoie de o cooperare 
strânsă în domeniul infrastructurii 
energetice precum și de suplimentarea 
finanțării europene pentru noile 
tehnologii;

Or. ro

Amendamentul 19
Petru Constantin Luhan
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că, utilizând inteligent 
fondurile comunitare pentru următoarea 
perioadă de programare 2014-2020, vom 
reuși să atingem ținta de creștere a 
ponderii surselor de energie regenerabile 
până la 20 % și implicit obiectivele privind 
sustenabilitatea și competitivitatea în 
Uniunea Europeană;

Or. ro

Amendamentul 20
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că autoritățile locale 
și regionale pot juca un rol major în 
dezvoltarea energiei din surse 
regenerabile și în tranziția către o 
societate cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon;

Or. fr

Amendamentul 21
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. remarcă faptul că energia din surse 
regenerabile beneficiază de un sprijin 
semnificativ din partea Fondului 
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european de dezvoltare regională 
(FEDER); cu toate acestea, susține că 
finanțarea FEDER destinată noilor 
capacități energetice este destul de redusă, 
în special pentru investițiile în rețelele 
energetice; subliniază potențialul 
fondurilor structurale pentru 
modernizarea actualei infrastructuri 
energetice și deservirea unei 
infrastructuri europene bine conectate, 
integrând energia din surse regenerabile 
pe piața energetică europeană;

Or. en

Amendamentul 22
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. susține că investițiile realizate cu fonduri 
din cadrul strategic comun ar trebui să-și 
aducă o importantă contribuție la 
elaborarea de soluții în vederea 
provocărilor cu care se confruntă energia 
din surse regenerabile; atrage atenția, de 
asemenea, asupra importanței investițiilor 
private, în primul rând europene, și a 
instrumentelor financiare novatoare; fără 
a neglija rolul programului Orizont 2020, 
subliniază, de asemenea, că proiectele de 
cercetare și dezvoltare care beneficiază de 
susținere în cadrul fondurilor structurale, în 
special cele realizate la nivel local, sunt 
esențiale pentru dezvoltarea sectorului 
european al energiei din surse regenerabile 
și pentru a face față provocărilor teritoriale 
specifice;

3. consideră că este momentul potrivit să 
pledeze pentru investițiile în consolidarea 
regională a energiei din surse 
regenerabile și pentru sporirea acestora în 
defavoarea combustibililor fosili, în 
pofida costurilor inițiale mai ridicate;
susține că investițiile realizate cu fonduri 
din cadrul strategic comun ar trebui să-și 
aducă o importantă contribuție la 
elaborarea de soluții în vederea 
provocărilor cu care se confruntă energia 
din surse regenerabile, promovând 
producția integrată de energie din surse 
regenerabile prin crearea unor rețele 
energetice inteligente adaptate pentru 
energiile din surse regenerabile, 
capacități de stocare a energiei, o 
infrastructură energetică inteligentă în 
gospodării și întreprinderi și centrale de 
cogenerare pentru încălzire și 
electricitate; fără a neglija rolul 
programului Orizont 2020, subliniază, de 
asemenea, că proiectele de cercetare și 
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dezvoltare care beneficiază de susținere în 
cadrul fondurilor structurale, în special cele 
realizate la nivel local, sunt esențiale 
pentru dezvoltarea sectorului european al 
energiei din surse regenerabile și pentru a 
face față provocărilor teritoriale specifice;

Or. en

Amendamentul 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. susține că investițiile realizate cu fonduri 
din cadrul strategic comun ar trebui să-și 
aducă o importantă contribuție la 
elaborarea de soluții în vederea 
provocărilor cu care se confruntă energia 
din surse regenerabile; atrage atenția, de 
asemenea, asupra importanței investițiilor 
private, în primul rând europene, și a 
instrumentelor financiare novatoare; fără a 
neglija rolul programului Orizont 2020, 
subliniază, de asemenea, că proiectele de 
cercetare și dezvoltare care beneficiază de 
susținere în cadrul fondurilor structurale, în 
special cele realizate la nivel local, sunt 
esențiale pentru dezvoltarea sectorului 
european al energiei din surse regenerabile 
și pentru a face față provocărilor teritoriale 
specifice;

3. susține că investițiile realizate cu fonduri 
din cadrul strategic comun ar trebui să-și 
aducă o importantă contribuție la 
elaborarea de soluții în vederea 
provocărilor cu care se confruntă energia 
din surse regenerabile; atrage atenția, de 
asemenea, asupra importanței investițiilor 
private și a instrumentelor financiare 
novatoare; fără a neglija rolul programului 
Orizont 2020, subliniază, de asemenea, că 
proiectele de cercetare și dezvoltare care 
beneficiază de susținere în cadrul 
fondurilor structurale, în special cele 
realizate la nivel local, sunt esențiale 
pentru dezvoltarea sectorului european al 
energiei, inclusiv a surselor regenerabile
de energie, și pentru a face față 
provocărilor teritoriale specifice; remarcă 
faptul că autoritățile locale și regionale 
au un rol esențial în aplicarea inovărilor 
necesare în domeniul energetic și că ar 
trebui să aibă ocazia să influențeze 
obiectivele legate de sursele regenerabile 
de energie și eficiența energetică pentru a 
contribui la îndeplinirea acestora de către 
UE;

Or. en
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Amendamentul 24
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. susține că investițiile realizate cu fonduri 
din cadrul strategic comun ar trebui să-și 
aducă o importantă contribuție la 
elaborarea de soluții în vederea 
provocărilor cu care se confruntă energia 
din surse regenerabile; atrage atenția, de 
asemenea, asupra importanței investițiilor 
private, în primul rând europene, și a 
instrumentelor financiare novatoare; fără a 
neglija rolul programului Orizont 2020, 
subliniază, de asemenea, că proiectele de 
cercetare și dezvoltare care beneficiază de 
susținere în cadrul fondurilor structurale, în 
special cele realizate la nivel local, sunt 
esențiale pentru dezvoltarea sectorului 
european al energiei din surse regenerabile 
și pentru a face față provocărilor teritoriale 
specifice;

3. susține că investițiile realizate cu fonduri 
din cadrul strategic comun ar trebui să-și 
aducă o importantă contribuție la 
elaborarea de soluții în vederea 
provocărilor cu care se confruntă energia 
din surse regenerabile și la exploatarea 
potențialului lor de eficiență energetică; 
atrage atenția, de asemenea, asupra 
importanței investițiilor private, în primul 
rând europene, și a instrumentelor 
financiare novatoare; fără a neglija rolul 
programului Orizont 2020, subliniază, de 
asemenea, că proiectele de cercetare și 
dezvoltare care beneficiază de susținere în 
cadrul fondurilor structurale, în special cele 
realizate la nivel local, sunt esențiale 
pentru dezvoltarea sectorului european al 
energiei din surse regenerabile și pentru a 
face față provocărilor teritoriale specifice;

Or. en

Amendamentul 25
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. susține că investițiile realizate cu fonduri 
din cadrul strategic comun ar trebui să-și 
aducă o importantă contribuție la 
elaborarea de soluții în vederea 
provocărilor cu care se confruntă energia 
din surse regenerabile; atrage atenția, de 

3. susține că investițiile realizate cu fonduri 
din cadrul strategic comun ar trebui să-și 
aducă o importantă contribuție la 
elaborarea de soluții în vederea 
provocărilor cu care se confruntă energia 
din surse regenerabile; atrage atenția, de 
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asemenea, asupra importanței investițiilor 
private, în primul rând europene, și a 
instrumentelor financiare novatoare; fără a 
neglija rolul programului Orizont 2020, 
subliniază, de asemenea, că proiectele de 
cercetare și dezvoltare care beneficiază de 
susținere în cadrul fondurilor structurale, în 
special cele realizate la nivel local, sunt 
esențiale pentru dezvoltarea sectorului 
european al energiei din surse regenerabile 
și pentru a face față provocărilor teritoriale 
specifice;

asemenea, asupra importanței investițiilor
publice și private, în primul rând europene, 
și a instrumentelor financiare novatoare; 
fără a neglija rolul programului Orizont 
2020, subliniază, de asemenea, că 
proiectele de cercetare și dezvoltare care 
beneficiază de susținere în cadrul 
fondurilor structurale, în special cele 
realizate la nivel local, sunt esențiale 
pentru dezvoltarea sectorului european al 
energiei din surse regenerabile și pentru a 
face față provocărilor teritoriale specifice;

Or. es

Amendamentul 26
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. atrage atenția asupra nevoii de 
promovare a măsurilor de valorificare a 
potențialului insulelor în ceea ce privește 
energia din surse regenerabile, unde 
dependența de combustibil fosil este 
sporită de distanță și de izolarea 
geografică, astfel că ar trebui să se țină
seama de necesitatea includerii în politica 
energetică europeană a unor instrumente 
care să permită o abordare adecvată a 
provocărilor pe care le implică sistemele 
energetice izolate;

Or. pt

Amendamentul 27
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază relevanța rețelelor 
energetice inteligente în viitor – astfel 
cum prevede proiectul Comisiei Europene 
privind politica energetică – în vederea 
abordării dezechilibrului între energiile 
din surse regenerabile disponibile în UE 
și pentru a crea o piață energetică 
paneuropeană capabilă să furnizeze acest 
tip de energie în toate regiunile; 

Or. en

Amendamentul 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. întrucât majoritatea mecanismelor 
actuale de producție a energiei din surse 
regenerabile nu țin cont de criteriile 
legate de localizarea geografică a 
centralelor și nu profită de avantajele în 
materie de costuri, o tranziție energetică 
europeană devine nejustificat de 
costisitoare;

Or. en

Amendamentul 29
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că pentru a putea continua 
integrarea surselor regenerabile de 
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energie, va fi nevoie să se realizeze 
anumite adaptări ale infrastructurii 
energetice europene, atât la nivel de 
transport, cât și la nivel de distribuție; 
recomandă ca pe viitor planificarea 
investițiilor în infrastructură, atât din 
fonduri naționale, cât si din fonduri 
comunitare, să țină cont de scenarii pe 
termen lung, care să ia în considerare 
rezultatele estimate și nevoile 
suplimentare în materie de dezvoltare 
tehnică a infrastructurii aferente surselor 
de energie regenerabile; 

Or. ro

Amendamentul 30
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că investițiile în domeniul 
surselor regenerabile de energie sunt 
esențiale pentru a permite o mai mare 
competitivitate a costurilor acestora 
comparativ cu sursele tradiționale de 
energie;

Or. en

Amendamentul 31
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază necesitatea de a crea 
stimulente, de a simplifica strategiile de 
finanțare și de a reduce costurile de 
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tranzacționare pentru beneficiarul 
fondurilor; subliniază că persoanele 
interesate la nivel regional și național ar 
trebui să fie încurajate să investească mai 
mult în energiile din surse regenerabile și 
că ar trebui redusă complexitatea 
condițiilor de piață și a cadrelor 
legislative; încurajează Comisia 
Europeană, statele membre și autoritățile 
de reglementare să își intensifice 
eforturile pentru eliminarea acestor 
obstacole;

Or. en

Amendamentul 32
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că este esențial ca 
investițiile în surse regenerabile de 
energie să fie completate de investiții într-
o rețea de distribuție interconectată și 
inteligentă, incluzând rețelele inteligente;

Or. en

Amendamentul 33
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază, prin creșterea producției de 
energie din surse regenerabile, capacitatea 
de funcționare a infrastructurii energetice 
existente va fi pusă la încercare; 
evidențiază importanța pe care o prezintă 

4. subliniază, prin creșterea producției de 
energie din surse regenerabile, capacitatea 
de funcționare a infrastructurii energetice 
existente va fi pusă la încercare; 
evidențiază importanța pe care o prezintă 
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atât finanțarea din fonduri publice, cât și 
cea din surse private în ceea ce privește 
investițiile în infrastructura energetică; 
consideră că, spre exemplu, mecanismul de 
asistență ELENA ar trebui să acorde un 
sprijin mai eficace proiectelor de investiții 
de anvergură din sectorul energiei din 
surse regenerabile și că s-ar putea apela la 
Programul Energia inteligentă - Europa 
pentru a se încuraja acceptarea energiei 
din surse regenerabile;

atât finanțarea din fonduri publice, cât și 
cea din surse private în ceea ce privește 
investițiile în infrastructura energetică; 
consideră că, spre exemplu, mecanismul de 
asistență ELENA ar trebui să acorde un 
sprijin mai eficace proiectelor de investiții 
la scară redusă și descentralizate din 
sectorul energiei din surse regenerabile și 
că s-ar putea apela la Programul Energia 
inteligentă – Europa pentru a se încuraja 
proiectele comune legate de sursele 
regenerabile de energie între comunitățile 
rurale mici;

Or. en

Amendamentul 34
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază, prin creșterea producției de 
energie din surse regenerabile, capacitatea 
de funcționare a infrastructurii energetice 
existente va fi pusă la încercare; 
evidențiază importanța pe care o prezintă 
atât finanțarea din fonduri publice, cât și 
cea din surse private în ceea ce privește 
investițiile în infrastructura energetică; 
consideră că, spre exemplu, mecanismul de 
asistență ELENA ar trebui să acorde un 
sprijin mai eficace proiectelor de investiții 
de anvergură din sectorul energiei din surse 
regenerabile și că s-ar putea apela la 
Programul Energia inteligentă - Europa 
pentru a se încuraja acceptarea energiei din 
surse regenerabile; 

4. subliniază, prin creșterea producției de 
energie din surse regenerabile, capacitatea 
de funcționare a infrastructurii energetice 
existente va fi pusă la încercare; 
evidențiază importanța pe care o prezintă 
atât finanțarea din fonduri publice, cât și 
cea din surse private în ceea ce privește 
investițiile în infrastructura energetică; 
subliniază nevoia înregistrării de progrese 
în dezvoltarea și extinderea unei piețe 
interne europene a energiei; consideră că, 
spre exemplu, mecanismul de asistență 
ELENA ar trebui să acorde un sprijin mai 
eficace proiectelor de investiții de 
anvergură din sectorul energiei din surse 
regenerabile și că s-ar putea apela la 
Programul Energia inteligentă – Europa 
pentru a se încuraja acceptarea energiei din 
surse regenerabile; 

Or. de
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Amendamentul 35
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază, prin creșterea producției de 
energie din surse regenerabile, capacitatea 
de funcționare a infrastructurii energetice 
existente va fi pusă la încercare; 
evidențiază importanța pe care o prezintă 
atât finanțarea din fonduri publice, cât și 
cea din surse private în ceea ce privește 
investițiile în infrastructura energetică; 
consideră că, spre exemplu, mecanismul de 
asistență ELENA ar trebui să acorde un 
sprijin mai eficace proiectelor de investiții 
de anvergură din sectorul energiei din surse 
regenerabile și că s-ar putea apela la 
Programul Energia inteligentă - Europa 
pentru a se încuraja acceptarea energiei din 
surse regenerabile;

4. subliniază că, prin creșterea producției 
de energie din surse regenerabile, 
capacitatea de funcționare a infrastructurii 
energetice existente va fi pusă la încercare; 
evidențiază importanța pe care o prezintă 
atât finanțarea din fonduri publice, cât și 
cea din surse private în ceea ce privește 
investițiile în infrastructura energetică, în 
special pentru modernizarea 
infrastructurii; consideră că, spre 
exemplu, mecanismul de asistență ELENA 
ar trebui să acorde un sprijin mai eficace 
proiectelor de investiții de anvergură din 
sectorul energiei din surse regenerabile și 
că s-ar putea apela la Programul Energia 
inteligentă – Europa pentru a se încuraja 
acceptarea energiei din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 36
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază, prin creșterea producției de 
energie din surse regenerabile, capacitatea 
de funcționare a infrastructurii energetice 
existente va fi pusă la încercare; 
evidențiază importanța pe care o prezintă 
atât finanțarea din fonduri publice, cât și 
cea din surse private în ceea ce privește 
investițiile în infrastructura energetică; 

4. subliniază că ar trebui optimizată 
utilizarea tehnologiilor în domeniul 
energiei din surse regenerabile pe baza 
disponibilității surselor regenerabile în 
regiune; subliniază că, prin creșterea 
producției de energie din surse 
regenerabile, capacitatea de funcționare a 
infrastructurii energetice existente va fi 
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consideră că, spre exemplu, mecanismul de 
asistență ELENA ar trebui să acorde un 
sprijin mai eficace proiectelor de investiții 
de anvergură din sectorul energiei din surse 
regenerabile și că s-ar putea apela la 
Programul Energia inteligentă - Europa 
pentru a se încuraja acceptarea energiei din 
surse regenerabile;

pusă la încercare, întrucât sursele sunt 
deseori situate la distanță și, prin urmare, 
impun lucrări majore de dezvoltare a 
liniilor de transport și distribuție;
evidențiază importanța pe care o prezintă 
atât finanțarea din fonduri publice, cât și 
cea din surse private în ceea ce privește 
investițiile în infrastructura energetică; 
consideră că, spre exemplu, mecanismul de 
asistență ELENA ar trebui să acorde un 
sprijin mai eficace proiectelor de investiții 
de anvergură din sectorul energiei din surse 
regenerabile și că s-ar putea apela la 
Programul Energia inteligentă – Europa 
pentru a se încuraja acceptarea energiei din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 37
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază, prin creșterea producției de 
energie din surse regenerabile, capacitatea 
de funcționare a infrastructurii energetice 
existente va fi pusă la încercare; 
evidențiază importanța pe care o prezintă 
atât finanțarea din fonduri publice, cât și 
cea din surse private în ceea ce privește 
investițiile în infrastructura energetică; 
consideră că, spre exemplu, mecanismul de 
asistență ELENA ar trebui să acorde un 
sprijin mai eficace proiectelor de investiții 
de anvergură din sectorul energiei din surse 
regenerabile și că s-ar putea apela la 
Programul Energia inteligentă - Europa 
pentru a se încuraja acceptarea energiei din 
surse regenerabile;

4. subliniază că realizarea unei creșteri a
producției de energie din surse regenerabile 
va pune la încercare obiectivul integrării 
energiilor din surse regenerabile, convenit 
de UE, care impune o rețea de transport 
cu multe noduri; subliniază importanța 
creșterii atât a numărului de 
interconexiuni transfrontaliere, cât și a 
capacității interconexiunilor 
transfrontaliere și a infrastructurii 
interne de transport; evidențiază 
importanța pe care o prezintă atât 
finanțarea din fonduri publice, cât și cea 
din surse private în ceea ce privește 
investițiile în infrastructura energetică; 
consideră că, spre exemplu, mecanismul de 
asistență ELENA ar trebui să acorde un 
sprijin mai eficace proiectelor de investiții 
de anvergură din sectorul energiei din surse 
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regenerabile și că s-ar putea apela la 
Programul Energia inteligentă – Europa 
pentru a se încuraja acceptarea și utilizarea 
în mai mare măsură a energiei din surse 
regenerabile;

Or. es

Amendamentul 38
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. având în vedere cererile regionale, 
consideră că finanțarea cadrului strategic 
comun pentru sursele regenerabile de 
energie ar trebui să se concentreze, în 
primul rând, pe distribuția locală a 
energiei/combustibilului produs și pe 
proiectele la scară mică în materie de 
energie regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că, în multe state membre, 
sursele regenerabile de energie au atins 
deja o cotă de piață de peste 20 % și că 
reglementările naționale în materie de 
tarife de furnizare și tratamentul 
preferențial conduc la denaturări ale 
concurenței;

Or. en
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Amendamentul 40
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că, uneori, cele mai eficiente 
și mai competitive unități de producție a 
energiei din surse regenerabile din UE 
sunt situate la distanță de punctele de 
consum și că, prin urmare, este necesar să 
se dezvolte rețele adecvate pentru 
transportul de energie ecologică; 
subliniază faptul că producția eficientă de 
energie din surse regenerabile la nivel 
local trebuie să fie, de asemenea, 
încurajată, pentru a reduce pierderile 
ocazionate de transport, pentru a spori 
securitatea aprovizionării și pentru a 
promova autonomia energetică la nivel 
regional;

Or. fr

Amendamentul 41
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. sprijină guvernanța pe mai multe 
niveluri și abordarea descentralizată a 
politicii energetice și a surselor 
regenerabile de energie, inclusiv, printre 
altele, Convenția primarilor și dezvoltarea 
în continuare a inițiativei „Orașe 
inteligente”, precum și promovarea celor 
mai bune soluții la nivel regional și local 
prin intermediul campaniilor de 
informare;
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Or. en

Amendamentul 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită anularea derogărilor naționale 
de la interdicția UE privind acordarea de 
ajutoare de stat pentru sursele 
regenerabile de energie ca urmare a 
denaturărilor concurenței din țările în 
care sursele regenerabile de energie au 
cote de piață de peste 20 %; de asemenea, 
consideră ca fiind criticabile și 
mecanismele preferențiale referitoare la 
alimentarea cu sursele regenerabile de 
energie după depășirea unei anumite cote 
de piață, care ar putea avea drept 
consecințe instabilități ale rețelei și 
denaturări ale concurenței;

Or. en

Amendamentul 43
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. constată că producția descentralizată 
de energie din surse regenerabile, sub 
formă de cooperative ale cetățenilor care 
investesc în comun în producția și 
aprovizionarea cu energie din surse 
regenerabile în mediul propriu, are și ea 
un rol important în viitoarea politică 
privind energia din surse regenerabile;
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Or. fr

Amendamentul 44
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. remarcă faptul că proiectele la scară 
largă în domeniul energiei din surse 
regenerabile se axează deseori pe 
transportul acestui tip de energie în afara 
regiunii de producție sau constată că 
rețelele locale nu au capacitatea de a 
absorbi această energie intermitentă;

Or. en

Amendamentul 45
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța pe care o prezintă 
pentru economiile regionale 
autoaprovizionarea cu energie și rolul de 
primă importanță al surselor europene 
regenerabile de energie, inclusiv al surselor 
cu ritm lent de regenerare; subliniază că 
eforturile depuse pentru a înlocui energia 
fosilă și din import cu energie din surse 
regenerabile europene produsă la nivel 
local sunt importante pe termen lung în 
vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în 
Perspectiva energetică 2050 și în Strategia 
Europa 2020;

5. subliniază importanța pe care o prezintă 
pentru economiile regionale 
autoaprovizionarea cu energie și rolul de 
primă importanță al surselor europene 
regenerabile de energie, inclusiv al surselor 
cu ritm lent de regenerare; subliniază că 
eforturile depuse pentru a înlocui energia 
fosilă și din import cu energie din surse 
regenerabile europene produsă la nivel
local sunt importante pe termen lung în 
vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în 
Perspectiva energetică 2050 și în Strategia 
Europa 2020; regretă faptul că dependența 
sporită a UE de combustibili fosili din 
import și lipsa de capacități de stocare a
energiei fac ca regiunile europene să fie 



AM\925382RO.doc 27/50 PE504.185v01-00

RO

vulnerabile în fața crizelor și 
competitivității;

Or. en

Amendamentul 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța pe care o prezintă 
pentru economiile regionale 
autoaprovizionarea cu energie și rolul de 
primă importanță al surselor europene 
regenerabile de energie, inclusiv al surselor 
cu ritm lent de regenerare; subliniază că 
eforturile depuse pentru a înlocui energia 
fosilă și din import cu energie din surse 
regenerabile europene produsă la nivel 
local sunt importante pe termen lung în 
vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în 
Perspectiva energetică 2050 și în Strategia 
Europa 2020;

5. subliniază importanța pe care o prezintă 
pentru economiile regionale 
autoaprovizionarea cu energie și rolul de 
primă importanță al surselor europene 
regenerabile de energie, inclusiv al surselor 
cu ritm lent de regenerare; subliniază că 
eforturile depuse pentru a înlocui energia 
fosilă și din import cu energie din surse 
regenerabile europene produsă la nivel 
local și regional, inclusiv prin proiecte de 
cooperare transfrontaliere, sunt 
importante pe termen lung în vederea 
îndeplinirii obiectivelor stabilite în 
Perspectiva energetică 2050 și în Strategia 
Europa 2020;

Or. ro

Amendamentul 47
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța pe care o prezintă 
pentru economiile regionale
autoaprovizionarea cu energie și rolul de 
primă importanță al surselor europene 
regenerabile de energie, inclusiv al surselor 

5. subliniază importanța pe care o prezintă 
pentru economiile regionale 
autoaprovizionarea cu energie și rolul de 
primă importanță al surselor europene 
regenerabile de energie, inclusiv al surselor 
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cu ritm lent de regenerare; subliniază că
eforturile depuse pentru a înlocui energia 
fosilă și din import cu energie din surse 
regenerabile europene produsă la nivel 
local sunt importante pe termen lung în 
vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în 
Perspectiva energetică 2050 și în Strategia 
Europa 2020; 

cu ritm lent de regenerare; subliniază, prin 
urmare, nevoia vitală a unei politici de 
sprijin în aceste domenii, sustenabilă pe 
termen lung, care să promoveze 
tehnologiile noi și să creeze scheme de 
sprijin ambițioase și coerente, ca parte a
eforturilor depuse pentru a înlocui energia 
fosilă și din import cu energie din surse 
regenerabile europene produsă la nivel 
local în vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite în Perspectiva energetică 2050 și 
în Strategia Europa 2020; 

Or. pt

Amendamentul 48
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța pe care o prezintă 
pentru economiile regionale 
autoaprovizionarea cu energie și rolul de 
primă importanță al surselor europene 
regenerabile de energie, inclusiv al surselor 
cu ritm lent de regenerare; subliniază că 
eforturile depuse pentru a înlocui energia 
fosilă și din import cu energie din surse 
regenerabile europene produsă la nivel 
local sunt importante pe termen lung în 
vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în 
Perspectiva energetică 2050 și în Strategia 
Europa 2020;

5. subliniază importanța pe care o prezintă 
pentru economiile regionale 
autoaprovizionarea cu energie și rolul de 
primă importanță al surselor europene 
regenerabile de energie, inclusiv al surselor 
cu ritm lent de regenerare; subliniază că 
eforturile depuse pentru a înlocui energia 
fosilă și din import cu energie din surse 
regenerabile europene produsă la nivel 
local sunt importante deja pe termen 
scurt/mediu în vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite în Perspectiva 
energetică 2050 și în Strategia 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța pe care o prezintă 
pentru economiile regionale 
autoaprovizionarea cu energie și rolul de 
primă importanță al surselor europene
regenerabile de energie, inclusiv al 
surselor cu ritm lent de regenerare; 
subliniază că eforturile depuse pentru a 
înlocui energia fosilă și din import cu 
energie din surse regenerabile europene
produsă la nivel local sunt importante pe 
termen lung în vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite în Perspectiva 
energetică 2050 și în Strategia 
Europa 2020;

5. subliniază importanța pe care o prezintă 
pentru economiile regionale 
autoaprovizionarea cu energie și rolul 
surselor regenerabile de energie; subliniază 
că eforturile depuse pentru a înlocui 
energia care generează emisii ridicate de 
dioxid de carbon și energia din import cu 
energie europeană produsă la nivel local 
sunt importante pe termen lung în vederea 
îndeplinirii obiectivelor stabilite în 
Perspectiva energetică 2050 și în Strategia 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 50
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța pe care o prezintă 
pentru economiile regionale 
autoaprovizionarea cu energie și rolul de 
primă importanță al surselor europene 
regenerabile de energie, inclusiv al surselor 
cu ritm lent de regenerare; subliniază că 
eforturile depuse pentru a înlocui energia 
fosilă și din import cu energie din surse 
regenerabile europene produsă la nivel 
local sunt importante pe termen lung în 
vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în 
Perspectiva energetică 2050 și în Strategia 
Europa 2020;

5. subliniază importanța pe care o prezintă 
pentru economiile regionale 
autoaprovizionarea cu energie și 
garantarea securității aprovizionării 
energetice în întreaga UE, precum și rolul 
de primă importanță al surselor europene 
regenerabile de energie, inclusiv al surselor 
cu ritm lent de regenerare; subliniază că 
eforturile depuse pentru a înlocui energia 
fosilă și din import cu energie din surse 
regenerabile europene produsă la nivel 
local sunt importante pe termen lung în 
vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în 
Perspectiva energetică 2050 și în Strategia 
Europa 2020;
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Or. es

Amendamentul 51
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că regiunile Europei 
necesită o mai mare flexibilitate pentru a 
se adapta și a beneficia de energiile din 
surse regenerabile disponibile în zonele 
respective, ceea ce implică valorificarea 
deplină a producției descentralizate de 
energie în vederea gestionării variabilelor 
și a exploatării acestora atunci când 
disponibilitatea atinge cote maxime; 
subliniază faptul că aceasta ar trebui 
realizată printr-o abordare descentralizată 
axată pe rețele și pe tehnologii inteligente, 
promovând legătura dintre inovare și 
investiții într-un mod sustenabil;

Or. pt

Amendamentul 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită o revizuire a remunerării 
capacității prevăzute sau introduse în 
unele țări pentru centralele convenționale 
vizând menținerea capacității de bază, 
care ar putea fi contrară normelor 
europene din domeniul concurenței; 
solicită statelor membre și producătorilor 
de energie ca, în schimb, să organizeze în 
cadrul pieței interne rețele pentru 
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capacitatea de bază și pentru sursele 
regenerabile de energie, care să se bazeze 
pe principiile economiei de piață; solicită 
Comisiei să elaboreze un cadru juridic 
pentru rețelele locale vizând asigurarea 
capacității de bază;

Or. en

Amendamentul 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită ca sursele regenerabile de 
energie să fie utilizate în mod mai eficient 
pe teritoriul UE, urmărind crearea unui 
sistem de stimulente la scară europeană 
pentru sursele regenerabile de energie, pe 
baza căruia ar fi utilizate anumite tipuri 
de energii regenerabile în acele părți ale 
UE unde acestea sunt cele mai rentabile, 
reducând astfel costul promovării lor și 
garantând alocarea eficientă a 
fondurilor;

Or. en

Amendamentul 54
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că potențialele surse 
regenerabile de energie (vântul, apa, 
soarele, biomasa etc.) se găsesc din 
abundență în regiunile ultraperiferice; 
subliniază că regiunile ultraperiferice 
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devin principalele centre de cercetare 
ideale pentru examinarea, cercetarea, 
inovarea, evaluarea și utilizarea energiei 
din surse regenerabile; salută, în special, 
faptul că în regiunile ultraperiferice ale 
Franței s-a stabilit drept obiectiv ca 
sursele regenerabile de energie să 
reprezinte cel puțin 50 % din consumul 
final până în 2020, ceea ce înseamnă că 
se va depăși obiectivul de 20 % stabilit în 
cadrul Strategiei Europa 2020 a UE; 
consideră că UE ar trebui să profite de 
atuurile unice și de experiența regiunilor 
ultraperiferice și a țărilor și teritoriilor de 
peste mări în ceea ce privește energia 
durabilă și să încurajeze crearea de rețele 
în regiunile insulare în vederea 
schimbului de bune practici și a 
desfășurării de activități comune;

Or. fr

Amendamentul 55
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, în materie de energie, 
strategiile durabile de la nivel local 
exercită un rol fundamental în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și socială, 
întrucât cresc nivelul de participare al 
actorilor regionali la proiectele legate de 
energia din surse regenerabile; constată că 
statele membre și regiunile dispun de 
atuuri proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie și că este imposibil, 
din cauza diferențelor geografice, să se 
aplice în fiecare regiune aceeași politică în 
materie de energie din surse regenerabile; 
subliniază că bioenergia își poate aduce o 
contribuție importantă la încurajarea 
gestionării energiei, la creșterea economică 

6. consideră că, în materie de energie, 
strategiile durabile de la nivel local 
exercită un rol fundamental în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și socială, 
întrucât cresc nivelul de participare al 
actorilor regionali la proiectele legate de 
energia din surse regenerabile; constată că 
statele membre și regiunile dispun de 
atuuri proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie și că este imposibil, 
din cauza diferențelor geografice, să se 
aplice în fiecare regiune aceeași politică în 
materie de energie din surse regenerabile, 
ceea ce înseamnă că este necesară o mai 
mare flexibilitate; subliniază că bioenergia 
își poate aduce o contribuție importantă la 
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și la vitalitate, în special în regiunile slab 
populate și în zonele rurale;

încurajarea gestionării energiei, la creșterea 
economică și la vitalitate, în special în 
regiunile slab populate și în zonele rurale; 
subliniază, în acest context, importanța 
sistemelor energetice pe insule și în 
regiunile îndepărtate;

Or. pt

Amendamentul 56
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, în materie de energie, 
strategiile durabile de la nivel local 
exercită un rol fundamental în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și socială, 
întrucât cresc nivelul de participare al 
actorilor regionali la proiectele legate de 
energia din surse regenerabile; constată că 
statele membre și regiunile dispun de 
atuuri proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie și că este 
imposibil, din cauza diferențelor 
geografice, să se aplice în fiecare regiune 
aceeași politică în materie de energie din 
surse regenerabile; subliniază că 
bioenergia își poate aduce o contribuție 
importantă la încurajarea gestionării 
energiei, la creșterea economică și la 
vitalitate, în special în regiunile slab 
populate și în zonele rurale;

6. consideră că, în materie de energie, 
strategiile durabile de la nivel local 
exercită un rol fundamental în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și socială, 
întrucât cresc nivelul de participare al 
actorilor regionali la proiectele legate de 
energia din surse regenerabile; subliniază 
că acceptarea de către opinia publică și 
implementarea surselor regenerabile de 
energie se poate face, de exemplu, prin 
instituirea de cooperative de surse 
regenerabile de energie; constată că statele 
membre și regiunile dispun de atuuri 
proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie datorită
diferențelor geografice; consideră că 
aceste atuuri ale regiunilor trebuie să fie 
identificate și exploatate la potențial 
maxim; subliniază că bioenergia utilizată 
durabil poate contribui la încurajarea 
gestionării energiei, la creșterea economică 
și la vitalitate, în special în regiunile slab 
populate și în zonele rurale;

Or. en
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Amendamentul 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, în materie de energie, 
strategiile durabile de la nivel local 
exercită un rol fundamental în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și socială, 
întrucât cresc nivelul de participare al 
actorilor regionali la proiectele legate de 
energia din surse regenerabile; constată că 
statele membre și regiunile dispun de 
atuuri proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie și că este imposibil, 
din cauza diferențelor geografice, să se 
aplice în fiecare regiune aceeași politică în 
materie de energie din surse regenerabile; 
subliniază că bioenergia își poate aduce o 
contribuție importantă la încurajarea 
gestionării energiei, la creșterea economică 
și la vitalitate, în special în regiunile slab 
populate și în zonele rurale; 

6. consideră că, în materie de energie, 
strategiile durabile de la nivel local 
exercită un rol fundamental în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și socială, 
întrucât cresc nivelul de participare al 
actorilor regionali la proiectele legate de 
energia din surse regenerabile; constată că 
statele membre și regiunile dispun de 
atuuri proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie și că este imposibil, 
din cauza diferențelor geografice, să se 
aplice în fiecare regiune aceeași politică în 
materie de energie din surse regenerabile, 
motiv pentru care ar trebui instituit un 
program specific în domeniul energetic, 
similar programelor POSEI, astfel cum a 
solicitat Parlamentul în raportul Teixeira 
referitor la rolul politicii de coeziune în 
regiunile ultraperiferice din Uniunea 
Europeană în contextul Strategiei 
„Europa 2020” (2011/2195(INI)); 
subliniază că bioenergia își poate aduce o 
contribuție importantă la încurajarea 
gestionării energiei, la creșterea economică 
și la vitalitate, în special în regiunile slab 
populate și în zonele rurale;

Or. pt

Amendamentul 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, în materie de energie, 6. consideră că, în materie de energie, 
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strategiile durabile de la nivel local 
exercită un rol fundamental în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și socială, 
întrucât cresc nivelul de participare al 
actorilor regionali la proiectele legate de 
energia din surse regenerabile; constată că 
statele membre și regiunile dispun de 
atuuri proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie și că este imposibil, 
din cauza diferențelor geografice, să se 
aplice în fiecare regiune aceeași politică în 
materie de energie din surse regenerabile; 
subliniază că bioenergia își poate aduce o 
contribuție importantă la încurajarea 
gestionării energiei, la creșterea economică 
și la vitalitate, în special în regiunile slab 
populate și în zonele rurale;

strategiile durabile de la nivel local 
exercită un rol fundamental în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și socială, 
întrucât cresc nivelul de participare al 
actorilor regionali la proiectele energetice 
europene; constată că statele membre și 
regiunile dispun de atuuri proprii în ceea ce 
privește sursele regenerabile de energie și 
că este imposibil, din cauza diferențelor 
geografice, să se aplice în fiecare regiune 
aceeași politică în materie de energie din 
surse regenerabile; subliniază că bioenergia 
își poate aduce o contribuție importantă la 
încurajarea gestionării energiei, la creșterea 
economică și la vitalitate, în special în 
regiunile slab populate și în zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 59
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, în materie de energie, 
strategiile durabile de la nivel local 
exercită un rol fundamental în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și socială, 
întrucât cresc nivelul de participare al 
actorilor regionali la proiectele legate de 
energia din surse regenerabile; constată că 
statele membre și regiunile dispun de 
atuuri proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie și că este imposibil, 
din cauza diferențelor geografice, să se 
aplice în fiecare regiune aceeași politică în 
materie de energie din surse regenerabile; 
subliniază că bioenergia își poate aduce o 
contribuție importantă la încurajarea 
gestionării energiei, la creșterea economică 
și la vitalitate, în special în regiunile slab 

6. consideră că, în materie de energie, 
strategiile durabile de la nivel local 
exercită un rol fundamental în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și socială, 
întrucât cresc nivelul de participare al 
actorilor regionali la proiectele legate de 
energia din surse regenerabile; constată că 
statele membre și regiunile dispun de 
atuuri proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie și că este imposibil, 
din cauza diferențelor geografice, să se 
aplice în fiecare regiune aceeași politică în 
materie de energie din surse regenerabile;
trebuie să se țină cont de condițiile și 
resursele locale și regionale în vederea 
dezvoltării potențialului surselor 
regenerabile de energie; subliniază că 
bioenergia își poate aduce o contribuție 
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populate și în zonele rurale; importantă la încurajarea gestionării 
energiei, la creșterea economică și la 
vitalitate, în special în regiunile slab 
populate și în zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 60
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, în materie de energie, 
strategiile durabile de la nivel local 
exercită un rol fundamental în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și socială, 
întrucât cresc nivelul de participare al 
actorilor regionali la proiectele legate de 
energia din surse regenerabile; constată că 
statele membre și regiunile dispun de 
atuuri proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie și că este imposibil, 
din cauza diferențelor geografice, să se 
aplice în fiecare regiune aceeași politică în 
materie de energie din surse regenerabile; 
subliniază că bioenergia își poate aduce o 
contribuție importantă la încurajarea 
gestionării energiei, la creșterea economică 
și la vitalitate, în special în regiunile slab 
populate și în zonele rurale;

6. consideră că, în materie de energie, 
strategiile durabile de la nivel local 
exercită un rol fundamental în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și socială, 
întrucât cresc nivelul de participare al 
actorilor regionali la proiectele legate de 
energia din surse regenerabile; constată că 
statele membre și regiunile dispun de 
atuuri proprii în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie și că este imposibil, 
din cauza diferențelor geografice, să se 
aplice în fiecare regiune aceeași politică în 
materie de energie din surse regenerabile; 
subliniază faptul că trebuie să se țină 
seama de caracteristicile specifice ale 
regiunilor și de preferințele acestora 
pentru acele surse regenerabile de energie 
care corespund în cea mai mare măsură 
condițiilor locale, astfel încât 
obiectivele 2020 să fie atinse; subliniază 
că bioenergia își poate aduce o contribuție 
importantă la încurajarea gestionării 
energiei, la creșterea economică și la 
vitalitate, în special în regiunile slab 
populate și în zonele rurale, în aceeași 
măsură precum alte surse de energie, de
exemplu energia geotermală, energia 
eoliană, în special energia eoliană 
offshore, și energia valurilor și energia 
mareelor, care oferă soluții eficiente în 
ceea ce privește satisfacerea nevoilor celor 
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mai vulnerabili consumatori și creează 
locuri de muncă;

Or. es

Amendamentul 61
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că, pentru stimularea 
utilizării energiei din surse regenerabile, 
va fi necesară o abordare integrată la 
nivel regional; consideră că ar trebui să 
fie implicați diverși actori în crearea 
infrastructurii, fără a se adăuga niveluri 
suplimentare de obligații birocratice;

Or. en

Amendamentul 62
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. susține că, în domeniul energiei din 
surse regenerabile, proiectele eficace nu ar 
trebui să se oprească la frontierele interne 
ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la 
cele externe; atrage atenția asupra 
importanței proiectelor transfrontaliere din 
domeniul energiei și apreciază că 
programele europene de cooperare 
regională, precum IPA și IEV, ar trebui 
valorificate la maximum pentru a permite
energiilor regenerabile să se lanseze în 
forță; subliniază, de asemenea, că cele mai 
bune practici în materie ar trebui 

7. susține că, în domeniul energiei din 
surse regenerabile, proiectele eficace nu ar 
trebui să se oprească la frontierele interne 
ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la 
cele externe; atrage atenția asupra 
importanței proiectelor transfrontaliere din 
domeniul energiei și apreciază că 
programele europene de cooperare 
regională, precum IPA și IEV, ar trebui să 
promoveze introducerea producției de
energie din surse regenerabile; subliniază, 
de asemenea, că cele mai bune practici în 
materie ar trebui comunicate și adoptate în 
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comunicate și adoptate în cadrul 
programelor respective; 

cadrul programelor respective; 

Or. de

Amendamentul 63
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. susține că, în domeniul energiei din 
surse regenerabile, proiectele eficace nu ar 
trebui să se oprească la frontierele interne 
ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la 
cele externe; atrage atenția asupra 
importanței proiectelor transfrontaliere din 
domeniul energiei și apreciază că 
programele europene de cooperare 
regională, precum IPA și IEV, ar trebui 
valorificate la maximum pentru a permite
energiilor regenerabile să se lanseze în 
forță; subliniază, de asemenea, că cele mai 
bune practici în materie ar trebui 
comunicate și adoptate în cadrul 
programelor respective;

7. susține că, în domeniul energiei din 
surse regenerabile, proiectele eficace nu ar 
trebui să se oprească la frontierele interne 
ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la 
cele externe; atrage atenția asupra 
importanței proiectelor transfrontaliere din 
domeniul energiei și apreciază că 
programele europene de cooperare 
regională, precum IPA și IEV, ar trebui să 
promoveze, pe cât posibil, introducerea 
producției de energie din surse 
regenerabile; subliniază, de asemenea, că 
cele mai bune practici în materie ar trebui 
comunicate și adoptate în cadrul 
programelor respective;

Or. de

Amendamentul 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. susține că, în domeniul energiei din 
surse regenerabile, proiectele eficace nu ar 
trebui să se oprească la frontierele interne 
ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la 
cele externe; atrage atenția asupra 

7. susține că, în domeniul energiei din 
surse regenerabile, proiectele eficace nu ar 
trebui să se oprească la frontierele interne 
ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la 
cele externe; atrage atenția asupra 
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importanței proiectelor transfrontaliere din 
domeniul energiei și apreciază că 
programele europene de cooperare 
regională, precum IPA și IEV, ar trebui 
valorificate la maximum pentru a permite 
energiilor regenerabile să se lanseze în 
forță; subliniază, de asemenea, că cele mai 
bune practici în materie ar trebui 
comunicate și adoptate în cadrul 
programelor respective;

importanței proiectelor transfrontaliere din 
domeniul energiei și apreciază că 
programele europene de cooperare 
regională, precum IPA și IEV, ar trebui 
valorificate; subliniază, de asemenea, că 
cele mai bune practici în materie ar trebui 
comunicate și adoptate în cadrul 
programelor respective; sprijină utilizarea 
fondurilor aferente politicii de coeziune și 
energetice pentru proiecte transfrontaliere 
cu țări terțe partenere și conectarea 
rețelelor naționale; subliniază că 
regiunile frontaliere ar trebui incluse, pe 
cât posibil, în sistemul UE pentru a se 
asigura dezvoltarea durabilă de ambele 
părți ale frontierei; subliniază că o astfel 
de finanțare ar trebui să facă obiectul 
aplicării normelor UE privind piața 
energiei, inclusiv a celui de-al treilea 
pachet legislativ privind energia;

Or. en

Amendamentul 65
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. susține că, în domeniul energiei din 
surse regenerabile, proiectele eficace nu ar 
trebui să se oprească la frontierele interne 
ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la 
cele externe; atrage atenția asupra 
importanței proiectelor transfrontaliere din 
domeniul energiei și apreciază că 
programele europene de cooperare 
regională, precum IPA și IEV, ar trebui 
valorificate la maximum pentru a permite 
energiilor regenerabile să se lanseze în 
forță; subliniază, de asemenea, că cele mai 
bune practici în materie ar trebui 
comunicate și adoptate în cadrul 

7. susține că, în domeniul energiei din 
surse regenerabile, proiectele eficace nu ar 
trebui să se oprească la frontierele interne 
ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la 
cele externe; constată necesitatea unei 
cooperări mai strânse cu statele vecine 
Uniunii Europene în cazul politicii 
energetice, prin promovarea schimbului 
de cele mai bune practici la nivelul UE și 
prin reducerea dezechilibrelor energetice 
în ceea ce privește utilizarea durabilă a 
resurselor; atrage atenția asupra 
importanței proiectelor transfrontaliere din 
domeniul energiei și apreciază că 
programele europene de cooperare 
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programelor respective; regională, precum IPA și IEV, ar trebui 
valorificate la maximum pentru a permite 
energiilor regenerabile să se lanseze în 
forță; subliniază, de asemenea, că cele mai 
bune practici în materie ar trebui 
comunicate și adoptate în cadrul 
programelor respective;

Or. en

Amendamentul 66
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. susține că, în domeniul energiei din 
surse regenerabile, proiectele eficace nu ar 
trebui să se oprească la frontierele interne 
ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la 
cele externe; atrage atenția asupra 
importanței proiectelor transfrontaliere din
domeniul energiei și apreciază că 
programele europene de cooperare 
regională, precum IPA și IEV, ar trebui 
valorificate la maximum pentru a permite 
energiilor regenerabile să se lanseze în 
forță; subliniază, de asemenea, că cele mai 
bune practici în materie ar trebui 
comunicate și adoptate în cadrul 
programelor respective; 

7. consideră că, în domeniul energiei din 
surse regenerabile, proiectele eficace nu ar 
trebui să se oprească la frontierele interne 
ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la 
cele externe; atrage atenția asupra 
importanței proiectelor transfrontaliere, a 
programelor de cooperare regională și a 
cooperării teritoriale, într-un cadru 
juridic adecvat, între regiunile 
ultraperiferice și regiunile învecinate în 
domeniul energiei; subliniază faptul că
IPA și IEV ar trebui valorificate la 
maximum pentru a permite energiilor 
regenerabile să se lanseze în forță; 
subliniază, de asemenea, că cele mai bune 
practici în materie ar trebui comunicate și 
adoptate în cadrul programelor respective;

Or. fr

Amendamentul 67
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. susține că, în domeniul energiei din 
surse regenerabile, proiectele eficace nu ar 
trebui să se oprească la frontierele interne 
ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la 
cele externe; atrage atenția asupra 
importanței proiectelor transfrontaliere din 
domeniul energiei și apreciază că 
programele europene de cooperare 
regională, precum IPA și IEV, ar trebui 
valorificate la maximum pentru a permite 
energiilor regenerabile să se lanseze în 
forță; subliniază, de asemenea, că cele mai 
bune practici în materie ar trebui 
comunicate și adoptate în cadrul 
programelor respective;

7. susține că, în domeniul energiei din 
surse regenerabile, proiectele eficace nu ar 
trebui să se oprească la frontierele interne 
ale Uniunii Europene și cu atât mai puțin la 
cele externe; atrage atenția asupra 
importanței utilizării mecanismelor de 
cooperare și a implementării proiectelor 
transfrontaliere din domeniul energiei și 
apreciază că programele europene de 
cooperare regională, precum IPA și IEV, ar 
trebui valorificate la maximum pentru a 
permite energiilor regenerabile să se 
lanseze în forță; subliniază importanța 
îmbunătățirii cooperării în domeniul 
energiei internaționale, de exemplu în 
sudul Mării Mediterane, pentru a spori 
dezvoltarea energiilor din surse 
regenerabile; subliniază, de asemenea, că 
cele mai bune practici în materie ar trebui 
comunicate și adoptate în cadrul 
programelor respective;

Or. es

Amendamentul 68
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța realizării 
treptate a unei piețe interne europene a 
energiei din surse regenerabile în toate 
regiunile Europei, care să țină seama de 
toate sursele de energie ale acestora, 
permițându-le astfel să devină competitive 
într-un mod sustenabil;

Or. pt
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Amendamentul 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. remarcă faptul că existența a 
numeroase sisteme diferite de promovare 
a surselor regenerabile de energie în 
statele membre dă naștere unor 
ineficiențe considerabile în ceea ce 
privește comercializarea transfrontalieră 
a electricității, întrucât consolidează și 
agravează inegalitățile, acționând astfel 
împotriva realizării unei piețe energetice 
unice; subliniază că acesta reprezintă un 
blocaj major în dezvoltarea proiectelor 
regionale transfrontaliere, care sunt 
supuse unor regimuri de sprijin diferite în 
ceea ce privește sursele regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 70
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. remarcă faptul că integrarea și 
extinderea energiilor din surse 
regenerabile aduc o contribuție 
semnificativă la reducerea costurilor de 
mediu ale surselor energetice 
convenționale, scăzând gradul de utilizare 
a combustibililor fosili și nivelul emisiilor 
de gaze cu efect de seră; prin urmare 
acestea ar trebui dezvoltate, acordându-se 
atenție respectării biodiversității și 
conservării naturii;
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Or. pt

Amendamentul 71
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. semnalează importanța determinantă a 
coerenței și perseverenței ca elemente-
cheie ale politicii Uniunii Europene în 
materie de climă și energie; constată că 
este posibil ca obiectivele stabilite și 
cerințele impuse producției să nu fie, de 
fiecare dată, consecvente sub absolut toate 
aspectele; semnalează că, în cel mai rău 
caz, legislația prin care se limitează 
exploatarea energiei din surse regenerabile 
va îngreuna îndeplinirea obiectivelor, ceea 
ce poate avea efecte negative asupra 
economiilor regionale.

8. semnalează importanța determinantă a 
coerenței și perseverenței ca elemente-
cheie ale politicii Uniunii Europene în 
materie de climă și energie; constată că 
este posibil ca obiectivele stabilite și 
cerințele impuse producției să nu fie, de 
fiecare dată, consecvente sub absolut toate 
aspectele; semnalează că, în cel mai rău 
caz, legislația prin care se limitează 
exploatarea energiei din surse regenerabile 
va îngreuna îndeplinirea obiectivelor, ceea 
ce poate avea efecte negative asupra 
economiilor regionale; subliniază faptul 
că producția de energie din surse 
regenerabile este strâns legată de 
dezvoltarea și extinderea infrastructurii 
energetice, precum și că procedurile de
planificare necesare implică, adesea, 
interacțiunea între diverse niveluri de 
planificare; subliniază faptul că legislația 
națională trebuie să asigure simplificarea 
și accelerarea procedurilor de planificare 
pentru dezvoltarea infrastructurii 
energetice;

Or. de

Amendamentul 72
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. semnalează importanța determinantă a 
coerenței și perseverenței ca elemente-
cheie ale politicii Uniunii Europene în 
materie de climă și energie; constată că 
este posibil ca obiectivele stabilite și 
cerințele impuse producției să nu fie, de 
fiecare dată, consecvente sub absolut toate 
aspectele; semnalează că, în cel mai rău 
caz, legislația prin care se limitează 
exploatarea energiei din surse regenerabile 
va îngreuna îndeplinirea obiectivelor, ceea 
ce poate avea efecte negative asupra 
economiilor regionale.

8. semnalează importanța determinantă a 
coerenței și perseverenței ca elemente-
cheie ale politicii Uniunii Europene în 
materie de climă și energie; constată că 
este posibil ca obiectivele stabilite și 
cerințele impuse producției, care urmează 
să își sporească sustenabilitatea și 
eficiența, să nu fie, de fiecare dată, 
consecvente sub absolut toate aspectele, 
restricționând, astfel, accesul tuturor 
cetățenilor europeni la o energie sigură, 
sustenabilă și accesibilă din punct de 
vedere financiar; semnalează că, în cel mai 
rău caz, legislația prin care se limitează 
exploatarea energiei din surse regenerabile 
va îngreuna îndeplinirea obiectivelor, ceea 
ce poate avea efecte negative asupra 
economiilor regionale.

Or. pt

Amendamentul 73
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. semnalează importanța determinantă a 
coerenței și perseverenței ca elemente-
cheie ale politicii Uniunii Europene în 
materie de climă și energie; constată că 
este posibil ca obiectivele stabilite și 
cerințele impuse producției să nu fie, de 
fiecare dată, consecvente sub absolut 
toate aspectele; semnalează că, în cel mai 
rău caz, legislația prin care se limitează 
exploatarea energiei din surse 
regenerabile va îngreuna îndeplinirea 
obiectivelor, ceea ce poate avea efecte 
negative asupra economiilor regionale.

8. semnalează importanța determinantă a 
coerenței și perseverenței ca elemente-
cheie ale politicii Uniunii Europene în 
materie de climă și energie; încurajează o 
abordare axată pe o guvernanță pe mai 
multe niveluri având ca obiectiv 
conectarea strânsă și eficientă a 
planurilor naționale în domeniul surselor 
regenerabile de energie cu strategiile 
regionale de finanțare.
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Or. en

Amendamentul 74
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. semnalează importanța determinantă a 
coerenței și perseverenței ca elemente-
cheie ale politicii Uniunii Europene în 
materie de climă și energie; constată că 
este posibil ca obiectivele stabilite și 
cerințele impuse producției să nu fie, de 
fiecare dată, consecvente sub absolut toate 
aspectele; semnalează că, în cel mai rău 
caz, legislația prin care se limitează 
exploatarea energiei din surse regenerabile 
va îngreuna îndeplinirea obiectivelor, ceea 
ce poate avea efecte negative asupra 
economiilor regionale.

8. semnalează importanța determinantă a 
coerenței și perseverenței, precum și a 
inovării și a durabilității ca elemente-cheie 
ale politicii Uniunii Europene în materie de 
climă și energie; constată că este posibil ca 
obiectivele stabilite și cerințele impuse 
producției să nu fie, de fiecare dată, 
consecvente sub absolut toate aspectele; 
semnalează că, în cel mai rău caz, legislația 
prin care se limitează exploatarea energiei 
din surse regenerabile va îngreuna 
îndeplinirea obiectivelor, ceea ce poate 
avea efecte negative asupra economiilor 
regionale.

Or. en

Amendamentul 75
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. semnalează importanța determinantă a 
coerenței și perseverenței ca elemente-
cheie ale politicii Uniunii Europene în 
materie de climă și energie; constată că 
este posibil ca obiectivele stabilite și 
cerințele impuse producției să nu fie, de 
fiecare dată, consecvente sub absolut toate 
aspectele; semnalează că, în cel mai rău 
caz, legislația prin care se limitează 

8. semnalează importanța determinantă a 
coerenței și perseverenței ca elemente-
cheie ale politicii Uniunii Europene în 
materie de climă și energie; constată că 
este posibil ca obiectivele stabilite și 
cerințele impuse producției să nu fie, de 
fiecare dată, consecvente sub absolut toate 
aspectele, în scopul îndeplinirii 
obiectivelor pentru 2020 și pentru a 
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exploatarea energiei din surse regenerabile 
va îngreuna îndeplinirea obiectivelor, ceea 
ce poate avea efecte negative asupra 
economiilor regionale.

asigura că, până în anul 2050, cea mai 
mare parte a energiei este obținută din 
surse regenerabile; semnalează că, în cel 
mai rău caz, legislația prin care se 
limitează exploatarea energiei din surse 
regenerabile va îngreuna îndeplinirea 
obiectivelor, ceea ce poate avea efecte 
negative asupra economiilor regionale.

Or. es

Amendamentul 76
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază nevoia de a spori sprijinul 
concertat în acest domeniu pentru 
campanii informative specifice, care să 
țină seama de caracteristicile fiecărei 
regiuni și să includă o prezentare a 
rezultatelor, demonstrând astfel 
beneficiile obținute de fiecare regiune din 
utilizarea energiilor din surse 
regenerabile.

Or. pt

Amendamentul 77
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază experiența valoroasă 
acumulată la nivel local pentru realizarea 
independenței energetice prin stimularea 
producerii de energie din surse 
regenerabile; recomandă promovarea 
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energiei din surse regenerabile și a 
cooperativelor energetice, facilitarea 
schimbului de bune practici și crearea de 
rețele pentru a se profita la maximum de 
modelele de succes;

Or. en

Amendamentul 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. este convins că numai un mecanism
de sprijin la nivel european pentru 
promovarea surselor regenerabile de 
energie va oferi un cadru în care acestea 
să își demonstreze întregul potențial cât 
mai eficient din punct de vedere al 
costurilor; vede avantaje clare în existența 
unei piețe europene neutre din punct de 
vedere tehnologic în domeniul surselor 
regenerabile de energie, în care furnizorii 
de energie să acopere o parte prestabilită 
a producției din surse de energie 
regenerabile, iar această pondere 
prestabilită să poată fi atinsă și prin 
comercializarea de certificate pe o piață 
creată special în acest scop; constată că 
experiențele din statele membre au 
demonstrat faptul că, în caz de 
nerespectare, trebuie aplicate sancțiuni 
financiare importante pentru a garanta 
atingerea cotelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 79
Riikka Manner
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Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. reamintește că implementarea la scară 
largă a instalațiilor pentru surse 
regenerabile de energie este legată de 
securitatea cadrului juridic și de accesul 
la finanțare; prin urmare, solicită 
Comisiei și statelor membre să stabilească 
norme clare și previzibile în acest 
domeniu, inclusiv pentru subvenții, 
asigurând, în același timp, o finanțare 
accesibilă și combinând instrumentele de 
finanțare private, europene, ale Băncii 
Europene de Investiții și ale politicii de 
coeziune. 

Or. en

Amendamentul 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. remarcă faptul că, în ianuarie 2013, s-
a adoptat un raport referitor la rolul 
politicii de coeziune a UE în punerea în 
aplicare a noii politici energetice 
europene și solicită Comisiei să țină cont 
de acesta la elaborarea politicii în materie 
de surse regenerabile de energie, în 
temeiul politicii de coeziune.

Or. en

Amendamentul 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. subliniază faptul că dezvoltarea în 
continuare a surselor regenerabile de 
energie va implica o modificare 
permanentă a peisajului din regiuni; 
subliniază că acceptarea publică a 
energiilor regenerabile este posibilă 
numai prin aplicarea unor proceduri 
transparente în domeniul amenajării 
teritoriului, construcțiilor și autorizațiilor, 
în care să fie implicate toate părțile 
interesate.

Or. en

Amendamentul 82
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază importanța finanțării 
instalațiilor pentru sursele regenerabile 
de energie prin politica de coeziune, care 
va sprijini, pe de o parte, sectorul 
antreprenorial, alcătuit în principal din 
IMM-uri și, pe de altă parte, crearea de 
locuri de muncă la nivel local și regional; 
în plus, solicită Comisiei să se asigure că 
se exclud toate subvențiile pentru 
combustibili fosili la nivelul acordurilor 
de parteneriat 2014-2020 și al 
programelor operaționale, pentru a se 
crea o masă critică necesară în vederea 
dezvoltării în continuare a sectorului 
european al energiei din surse 
regenerabile.

Or. en
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