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Amendamentul 1
Adam Szejnfeld

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în 
domeniul energetic și a-și implementa 
obiectivele în materie de energie și 
schimbări climatice, UE trebuie, de 
asemenea, să adopte o acțiune comună pe 
plan internațional;

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor pe care le comportă 
elaborarea unei strategii europene de 
securitate energetică, Uniunea 
Europeană trebuie, de asemenea, să adopte 
o acțiune pe plan internațional;

Or. pl

Amendamentul 2
Marine Le Pen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în 
domeniul energetic și a-și implementa 
obiectivele în materie de energie și 
schimbări climatice, UE trebuie, de 
asemenea, să adopte o acțiune comună pe 
plan internațional;

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel european în 
domeniul energetic, pentru a-și 
implementa obiectivele în materie de 
energie și schimbări climatice și pentru a 
permite statelor membre să aplice politici 
industriale naționale eficiente și durabile, 
UE trebuie, de asemenea, să analizeze un 
cadru de cooperare europeană în materie 
de aprovizionare energetică;

Or. fr

Amendamentul 3
David Borrelli, Tiziana Beghin
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în 
domeniul energetic și a-și implementa 
obiectivele în materie de energie și 
schimbări climatice, UE trebuie, de 
asemenea, să adopte o acțiune comună pe 
plan internațional;

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în 
domeniul energetic, pentru a-și menține 
competitivitatea economică și pentru a-și 
implementa obiectivele în materie de 
energie și schimbări climatice, UE trebuie, 
de asemenea, să adopte o acțiune comună 
pe plan internațional, în special prin 
studierea opțiunilor care ar putea 
anvizaja introducerea unor mecanisme de 
reducere naționale sau a unor măsuri de 
ajustare a carbonului la frontieră pentru 
a asigura condiții de concurență 
echitabile cu partenerii comerciali și cu 
concurenții UE care nu respectă 
standardele UE în materie de mediu;

Or. en

Amendamentul 4
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în 
domeniul energetic și a-și implementa 
obiectivele în materie de energie și 
schimbări climatice, UE trebuie, de 
asemenea, să adopte o acțiune comună pe 
plan internațional;

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în 
domeniul energetic și pentru a-și 
implementa obiectivele în materie de 
energie și schimbări climatice, statele 
membre ale UE trebuie să coopereze între 
ele pe plan internațional;

Or. en

Amendamentul 5
Davor Ivo Stier



AM\1056925RO.doc 5/45 PE549.391v02-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în 
domeniul energetic și a-și implementa 
obiectivele în materie de energie și 
schimbări climatice, UE trebuie, de 
asemenea, să adopte o acțiune comună pe 
plan internațional;

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în 
domeniul energetic și pentru a-și 
implementa obiectivele în materie de 
energie și schimbări climatice, UE trebuie, 
de asemenea, să adopte o acțiune comună 
pe plan internațional; în această privință, 
remarcă faptul că în prezent există o 
nevoie urgentă de îmbunătățire și de 
aprofundare a cooperării și a coordonării 
între statele membre ale UE în domeniul 
securității energetice;

Or. en

Amendamentul 6
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în 
domeniul energetic și a-și implementa 
obiectivele în materie de energie și 
schimbări climatice, UE trebuie, de 
asemenea, să adopte o acțiune comună pe 
plan internațional;

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în 
domeniul energetic și pentru a-și 
implementa obiectivele în materie de 
energie și schimbări climatice, UE trebuie, 
de asemenea, să adopte o acțiune comună 
pe plan internațional; subliniază faptul că 
moderarea cererii de energie reprezintă 
instrumentul cel mai eficient de reducere 
a dependenței de energie externă și de 
atingere a obiectivelor în domeniul climei;

Or. en
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Amendamentul 7
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în 
domeniul energetic și a-și implementa 
obiectivele în materie de energie și 
schimbări climatice, UE trebuie, de 
asemenea, să adopte o acțiune comună pe 
plan internațional;

1. reamintește că, pentru a face față 
provocărilor de la nivel mondial în 
domeniul energetic și pentru a-și 
implementa obiectivele în materie de 
energie și schimbări climatice, UE trebuie, 
de asemenea, să adopte o acțiune comună 
pe plan internațional prin abordarea 
securității energetice, dacă este posibil, în 
domeniul politicii comerciale 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 8
Klaus Buchner

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că eliminarea treptată a 
subvențiilor pentru sursele de energie pe 
bază de carbohidrați, menționate în 
articolul 2 alineatul (1) din Protocolul de 
la Kyoto, ar fi un pas binevenit către 
includerea unor secțiuni dedicate energiei 
în viitoarele acorduri comerciale și, prin 
urmare, ar promova abilitatea Uniunii 
Europene de a-și diversifica sursele sale 
internaționale de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 9
Klaus Buchner
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Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. este ferm convins că o strategie 
europeană pe termen lung în domeniul 
energiei ar trebui să se bazeze pe 
eficacitate, pe interconectare și surse de 
energie regenerabile;

Or. en

Amendamentul 10
Marine Le Pen

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că statele membre 
reprezintă nivelul funcțional principal 
pentru asigurarea propriei lor securități 
energetice și converg astfel spre o 
securitate energetică în cadrul Uniunii; 
consideră, prin urmare, că Uniunea 
trebuie să promoveze politicile energetice 
naționale prin favorizarea cooperării în 
acest domeniu, în conformitate cu 
principiul subsidiarității;

Or. fr

Amendamentul 11
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează faptul că energia constituie o 2. reiterează faptul că energia este 
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nevoie umană de bază; insistă, prin urmare, 
asupra faptului că strategia UE pentru 
securitate energetică ar trebui să garanteze 
un acces universal la un preț accesibil la 
energie și să consolideze controlul public 
și reglementarea;

indispensabilă pentru activitatea 
economică umană și pentru 
competitivitatea industrială; insistă, prin 
urmare, asupra faptului că strategia UE 
pentru securitate energetică ar trebui să 
garanteze un acces universal la un preț
stabil, sigur și previzibil la energie și să 
reducă cât mai mult posibil dependența de 
o singură rută de aprovizionare sau de un 
singur punct de tranzit;

Or. en

Amendamentul 12
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează faptul că energia constituie o 
nevoie umană de bază; insistă, prin 
urmare, asupra faptului că strategia UE 
pentru securitate energetică ar trebui să 
garanteze un acces universal la un preț
accesibil la energie și să consolideze 
controlul public și reglementarea;

2. insistă asupra faptului că strategia UE 
pentru securitate energetică în domeniul 
comerțului internațional ar trebui să 
garanteze accesul la un preț accesibil la 
energie atât pentru cetățeni, cât și pentru 
întreprinderi; subliniază faptul că o 
continuare a liberalizării și a 
interconectării piețelor energiei și a 
rețelelor energetice de la nivel european și 
internațional este pertinentă în vederea 
atingerii acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 13
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează faptul că energia constituie o 2. reiterează faptul că energia constituie o 
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nevoie umană de bază; insistă, prin urmare, 
asupra faptului că strategia UE pentru 
securitate energetică ar trebui să garanteze 
un acces universal la un preț accesibil la 
energie și să consolideze controlul public și 
reglementarea;

nevoie umană de bază; insistă, prin urmare, 
asupra faptului că strategia UE pentru 
securitate energetică ar trebui să garanteze 
un acces universal la un preț accesibil la 
energie și să consolideze controlul public și 
reglementarea, pentru a se concentra 
asupra problemei sărăciei energetice și 
pentru a promova măsuri de soluționare a 
acestei probleme care a afectat unu din 
patru cetățeni ai UE – 124 de milioane de 
persoane – în 2012, în timp ce una din 
șase persoane din lume nu are deloc acces 
la energie și una din trei persoane nu are 
acces la energie sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 14
David Borrelli, Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează faptul că energia constituie o 
nevoie umană de bază; insistă, prin urmare, 
asupra faptului că strategia UE pentru 
securitate energetică ar trebui să garanteze 
un acces universal la un preț accesibil la 
energie și să consolideze controlul public și 
reglementarea;

2. reiterează faptul că energia constituie o 
nevoie umană de bază; insistă, prin urmare, 
asupra faptului că strategia UE pentru 
securitate energetică ar trebui să garanteze 
un acces universal la un preț accesibil la 
energie și să consolideze controlul public și 
reglementarea; în același timp, consideră 
că procesele decizionale privind 
principalele infrastructuri energetice ar 
trebui să includă comunitățile locale 
direct interesate;

Or. en

Amendamentul 15
Adam Szejnfeld

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează faptul că energia constituie o 
nevoie umană de bază; insistă, prin urmare, 
asupra faptului că strategia UE pentru 
securitate energetică ar trebui să garanteze 
un acces universal la un preț accesibil la 
energie și să consolideze controlul public 
și reglementarea;

2. reiterează faptul că energia constituie o 
nevoie umană de bază; insistă, prin urmare, 
asupra faptului că strategia UE pentru 
securitate energetică ar trebui să garanteze 
un acces universal la un preț accesibil la 
energie, ceea ce înseamnă că politica UE 
în domeniul energetic ar trebui să fie 
corelată cu politica de promovare a 
creșterii economice în scopul reducerii 
sărăciei și a excluziunii; subliniază faptul 
că ar trebui să se pună accentul și pe 
consolidarea controlului și a 
reglementării publice, precum și pe 
concurența loială pe piața de energie;

Or. pl

Amendamentul 16
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează faptul că energia constituie o 
nevoie umană de bază; insistă, prin urmare, 
asupra faptului că strategia UE pentru 
securitate energetică ar trebui să garanteze 
un acces universal la un preț accesibil la 
energie și să consolideze controlul public și 
reglementarea;

2. reiterează faptul că energia constituie o 
nevoie umană de bază; insistă, prin urmare, 
asupra faptului că strategia UE pentru 
securitate energetică ar trebui să garanteze 
un acces universal la un preț accesibil și 
sustenabil la energie și să consolideze 
controlul public și reglementarea;

Or. en

Amendamentul 17
Marine Le Pen

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)



AM\1056925RO.doc 11/45 PE549.391v02-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază, de asemenea, că producția, 
transportul și distribuția energiei 
corespund unor organizații de rețele 
specifice fiecărui stat membru și 
îndeplinesc obiectivele de serviciu public 
și ale politicilor industriale naționale 
independente;

Or. fr

Amendamentul 18
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită o mai mare coerență între 
politicile comerciale și energetice ale UE 
și consideră că ALS încheiate de UE atât 
cu partenerii recunoscuți pe termen lung, 
cât și cu țările partenere noi sau viitoare 
din zone precum Asia Centrală, Africa de 
Nord și America și din alte zone ar trebui 
să conducă la un acces pe piață sporit în 
domeniul resurselor de energie și al 
produselor energetice;

Or. en

Amendamentul 19
Salvatore Cicu

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită să se acorde o atenție 
deosebită problemelor cu care se 
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confruntă insulele, în vederea luării de 
măsuri pentru restabilirea echilibrului și 
pentru asigurarea securității energetice a 
zonelor insulare ale Uniunii, care sunt 
izolate sau nu sunt legate de principalele 
rute de aprovizionare din cauza unor 
deficiențe infrastructurale și a poziției lor 
geografice; 

Or. it

Amendamentul 20
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 
în securitatea energetică și că parteneriatele 
energetice puternice, consolidate prin 
capitole privind energia incluse în 
acordurile comerciale ale UE, constituie 
instrumente esențiale; consideră că 
reducerea dependenței de importurile 
energetice este de o importanță crucială;

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 
în securitatea energetică și că parteneriatele 
energetice puternice, consolidate prin 
includerea unor capitole privind energia în 
acordurile de liber schimb ale UE, 
constituie instrumente esențiale; consideră 
că aceste capitole au o importanță 
crucială nu numai pentru reducerea 
dependenței de importurile energetice 
dintr-o singură sursă, ci și pentru 
încurajarea atât a diversificării rutelor de 
aprovizionare, cât și a producției locale, 
în special din surse de energie mai puțin 
convenționale și din surse de energie 
regenerabile; 

Or. en

Amendamentul 21
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 
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în securitatea energetică și că 
parteneriatele energetice puternice, 
consolidate prin capitole privind energia 
incluse în acordurile comerciale ale UE, 
constituie instrumente esențiale; consideră 
că reducerea dependenței de importurile 
energetice este de o importanță crucială;

în securitatea energetică; consideră că 
acordurile comerciale ale UE, inclusiv 
TTIP, ar trebui să includă capitole privind 
energia și să servească nevoile și 
obiectivele clare ale unei strategii 
europene în domeniul energiei; consideră 
că reducerea dependenței de importurile 
energetice și îmbunătățirea diversificării 
energetice a UE pentru evitarea 
dependenței de un singur furnizor sunt de 
o importanță crucială;

Or. en

Amendamentul 22
Adam Szejnfeld

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 
în securitatea energetică și că parteneriatele 
energetice puternice, consolidate prin 
capitole privind energia incluse în 
acordurile comerciale ale UE, constituie 
instrumente esențiale; consideră că 
reducerea dependenței de importurile 
energetice este de o importanță crucială;

3. subliniază că comerțul internațional are 
un rol-cheie în securitatea energetică și că 
parteneriatele energetice puternice, 
consolidate prin capitole privind energia 
incluse în acordurile comerciale ale UE, 
constituie instrumente esențiale; având în 
vedere importanța acordurilor 
internaționale, ar trebui acordată o 
atenție deosebită dispozițiilor negociate 
din acordul comercial dintre Uniunea 
Europeană și Statele Unite; consideră că 
reducerea dependenței de sursele de 
energie și de energia din import este de o 
importanță crucială, ceea ce înseamnă că 
strategia europeană pentru securitatea 
energetică ar trebui să prevadă și 
utilizarea corespunzătoare a surselor 
interne de energie, inclusiv a 
combustibililor fosili;

Or. pl
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Amendamentul 23
David Borrelli, Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 
în securitatea energetică și că parteneriatele 
energetice puternice, consolidate prin 
capitole privind energia incluse în 
acordurile comerciale ale UE, constituie 
instrumente esențiale; consideră că 
reducerea dependenței de importurile 
energetice este de o importanță crucială;

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 
în securitatea energetică și că parteneriatele 
energetice puternice privind sursele de 
energie regenerabile și politicile de 
reducere a consumului, consolidate prin 
capitole privind energia incluse în 
acordurile comerciale ale UE, constituie 
instrumente esențiale; consideră că 
reducerea dependenței de importurile 
energetice este de o importanță crucială și 
consideră că vânzarea activelor strategice 
din Uniune, cum ar fi platformele de 
comercializare a gazului, ar afecta 
această reducere în mod negativ; 
reamintește, de asemenea, faptul că este 
important să existe instrumente de 
apărare comercială puternice pentru 
prevenirea dumpingului și pentru 
restabilirea unei concurențe loială cu 
partenerii și concurenții comerciali;

Or. en

Amendamentul 24
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 
în securitatea energetică și că parteneriatele 
energetice puternice, consolidate prin 
capitole privind energia incluse în 
acordurile comerciale ale UE, constituie 
instrumente esențiale; consideră că 
reducerea dependenței de importurile 

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 
în securitatea energetică și că parteneriatele 
energetice puternice, consolidate prin 
capitole privind energia incluse în 
acordurile comerciale ale UE, în special 
Parteneriatul transatlantic pentru comerț
și investiții, constituie instrumente 
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energetice este de o importanță crucială; esențiale;

Or. en

Amendamentul 25
Bernd Lange

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 
în securitatea energetică și că parteneriatele 
energetice puternice, consolidate prin 
capitole privind energia incluse în 
acordurile comerciale ale UE, constituie 
instrumente esențiale; consideră că 
reducerea dependenței de importurile 
energetice este de o importanță crucială;

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 
în securitatea energetică și că parteneriatele 
energetice puternice, consolidate prin 
capitole privind energia incluse în 
acordurile comerciale ale UE, constituie 
instrumente esențiale, care permit 
diversificarea surselor de energie, 
stabilirea unor standarde de calitate 
pentru produsele energetice și dezvoltarea 
unor standarde comune pentru producția 
durabilă de energie; consideră că 
reducerea dependenței de importurile 
energetice este de o importanță crucială, în 
special printr-o mai bună promovare a 
energiilor din surse regenerabile și a 
eficienței energetice; solicită Comisiei să 
acorde statelor membre asistență tehnică 
la un nivel optim în vederea protejării 
punerii în aplicare corecte și prompte a 
legislației UE în domeniul eficienței 
energetice;

Or. de

Amendamentul 26
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 
în securitatea energetică și că parteneriatele 
energetice puternice, consolidate prin 
capitole privind energia incluse în 
acordurile comerciale ale UE, constituie 
instrumente esențiale; consideră că 
reducerea dependenței de importurile 
energetice este de o importanță crucială;

3. subliniază că comerțul are un rol-cheie 
în securitatea energetică și că parteneriatele 
energetice puternice, consolidate prin 
capitole privind energia incluse în 
acordurile comerciale ale UE, constituie 
instrumente esențiale; consideră că 
reducerea dependenței de importurile 
energetice este de o importanță crucială; 
subliniază faptul că, în cazul în care 
statele membre ale UE au o balanță 
comercială negativă, acest lucru este 
cauzat în mare parte de costurile 
importurilor de combustibili fosili, în 
special atunci când euro se depreciază 
față de dolar, acesta din urmă fiind 
moneda utilizată în majoritatea 
contractelor pentru petrol și gaze;

Or. en

Amendamentul 27
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să includă un capitol 
specific referitor la energie în Acordul 
privind Parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții;

Or. en

Amendamentul 28
Victor Boștinaru

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

3a. subliniază nevoia unei coordonări 
solide a politicii comerciale europene cu 
politica energetică, cu politica externă și 
cu PSAC în scopul de asigurării 
eficacității strategiei europene în 
domeniul energiei și a unei mai mari 
coerențe în cadrul acțiunii noastre 
externe;

Or. en

Amendamentul 29
Bernd Lange

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că în cadrul 
acordurilor comerciale s-au luat deja 
primele măsuri în vederea cooperării în 
domeniul eficienței energetice și al 
etichetării energetice (de exemplu, 
eticheta „Energy Star” din Statele Unite); 
solicită o intensificare a acestor eforturi 
în viitor;

Or. de

Amendamentul 30
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că gradul înalt și 
unitar de dependență de importurile de 
gaze poate fi redus prin sprijinirea 
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cogenerării de energie termică și electrică 
descentralizate, la nivel de comunitate, 
care consolidează lanțurile valorice în 
diferitele regiuni ale UE;

Or. en

Amendamentul 31
Klaus Buchner

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că reducerea 
consumului național de energie și 
creșterea eficienței energetice nu sunt 
doar importante, în general, pentru 
abordarea unei contribuții durabile în 
vederea îndeplinirii obligațiilor UE, în 
special în procesul post ODM 15, prin 
introducerea aspectelor respective în 
agenda UE privind comerțul 
internațional, ci sunt, de asemenea, 
elemente esențiale pentru reducerea 
dependenței de importurile de energie; în 
plus, constată faptul că acordurile 
comerciale nu ar trebui să aibă drept scop 
sporirea dependenței de producătorii de 
energie străini, ci diversificarea mixului 
energetic european;

Or. en

Amendamentul 32
David Borrelli, Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că diversificarea surselor și 
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a rutelor de aprovizionare cu gaze este cu 
siguranță o strategie utilă pentru 
repartizarea riscurilor, dar nu le poate 
elimina; în plus, consideră că este 
discutabil cât de sigură poate fi 
diversificarea aprovizionării cu gaze sub 
aspectul securității energetice; este de 
părere că, în general, aceasta va fi mai 
puțin sigură decât o strategie concentrată 
pe eforturi depuse în domeniul eficienței 
energetice și pe producția internă de 
energie din surse regenerabile; prin 
urmare, menționează că ar trebui 
promovate unele programe de „educație 
energetică”, în scopul reducerii risipei de 
energie și al optimizării consumului 
energetic;

Or. en

Amendamentul 33
Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că promovarea exploatării 
de resurse convenționale autohtone de 
petrol și gaze naturale în cadrul UE, în 
deplină conformitate cu acquis-ul UE, 
atât în zone de producție tradiționale (de 
exemplu, Marea Nordului), cât și în zone 
nou descoperite (de exemplu, estul Mării 
Mediterane, Marea Neagră) va diminua 
dependența UE de furnizorii externi și de 
țările de tranzit și va spori securitatea 
energetică a UE; în această privință, este 
de părere că UE ar trebui să considere 
prioritare resursele de energie nou 
descoperite în cadrul UE și să profite de 
oportunitățile care rezultă din sursele de 
energie oferite de regiunea estică a Mării 
Mediterane, în special cu privire la 
crearea unui nod gazeifer în zona 
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Mediteranei prin intermediul unui coridor 
din sud-estul Mediteranei către Europa;

Or. en

Amendamentul 34
Klaus Buchner

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește că încheierea de acorduri 
comerciale cu țările terțe trebuie să 
rămână în concordanță cu politica 
internă a UE și cu poziția față de anumite 
metode de extracție a diferite surse de 
energie, cum ar fi nisipurile petrolifere și 
gazele de șist;

Or. en

Amendamentul 35
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că un acord mai 
amplu privind comerțul cu energie în 
cadrul Acordului privind Parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP) ar avea o contribuție semnificativă 
la procesul de diversificare a 
aprovizionării, permițând consumatorilor 
să beneficieze de diferențele marcate în 
ceea ce privește prețul energiei dintre 
piața americană și piața europeană;

Or. en
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Amendamentul 36
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că reducerea 
dependenței de un singur furnizor nu 
trebuie să conducă la o creștere a 
dependenței de alt furnizor, în special în 
ceea ce privește gazul lichefiat; 
reamintește faptul că fracturarea este o 
tehnologie respinsă de majoritatea 
populației europene;

Or. en

Amendamentul 37
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. consideră că schimburile comerciale 
cu GNL dintre UE și SUA ar integra pe 
deplin piața europeană a gazului în piața 
mondială și ar contribui în mod 
semnificativ la finalizarea pieței interne a 
energiei;

Or. en

Amendamentul 38
Helmut Scholz

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

3c. subliniază că proiectele de 
infrastructură în domeniul securității 
energetice trebuie să respecte pe deplin 
voința democratică și participarea 
comunităților locale afectate de 
urbanizare și de construcții;

Or. en

Amendamentul 39
Klaus Buchner

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că Parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții, 
care în prezent este în curs de negociere, 
ar putea pune grav în pericol securitatea 
energetică europeană printr-o eventuală 
anihilare a politicii energetice prin 
intermediul instanțelor de arbitraj 
internaționale și al dispozițiilor privind 
cooperarea în materie de reglementare la 
nivelul statelor membre; consideră 
potențiala diminuare a capacității Uniunii 
Europene de a finaliza o politică 
energetică independentă ca fiind o 
amenințare la adresa securității 
energetice;

Or. en

Amendamentul 40
Adina-Ioana Vălean

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

3d. încurajează Comisia să considere 
regiunea Mediteranei de Est și regiunea 
caspică drept studii de caz importante 
pentru acțiunile sale diplomatice în 
domeniul energiei, având în vedere 
oportunitățile pentru comerțul energetic și 
resursele disponibile;

Or. en

Amendamentul 41
Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să-și intensifice
cooperarea privind mecanismul de schimb 
de informații în ce privește acordurile 
interguvernamentale cu țări terțe în 
domeniul energiei, pentru a mări 
transparența și a-și comasa puterea de 
negociere față de țările terțe;

4. solicită statelor membre să analizeze 
posibilitatea de a-și intensifica cooperarea 
privind mecanismul de schimb de 
informații în ce privește acordurile 
interguvernamentale cu țări terțe în 
domeniul energiei, pentru a mări 
transparența și a-și comasa puterea de 
negociere față de țările terțe;

Or. en

Amendamentul 42
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să-și intensifice 
cooperarea privind mecanismul de schimb 
de informații în ce privește acordurile 
interguvernamentale cu țări terțe în 

4. solicită statelor membre să-și intensifice 
cooperarea privind mecanismul de schimb 
de informații în ce privește acordurile 
interguvernamentale cu țări terțe în 
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domeniul energiei, pentru a mări 
transparența și a-și comasa puterea de 
negociere față de țările terțe;

domeniul energiei, pentru a mări 
transparența și a-și exploata, dacă este 
cazul, puterea de negociere față de țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 43
Bernd Lange

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să-și intensifice 
cooperarea privind mecanismul de schimb 
de informații în ce privește acordurile 
interguvernamentale cu țări terțe în 
domeniul energiei, pentru a mări 
transparența și a-și comasa puterea de 
negociere față de țările terțe;

4. solicită statelor membre să-și intensifice 
cooperarea privind mecanismul de schimb 
de informații în ce privește acordurile 
interguvernamentale cu țări terțe în 
domeniul energiei, pentru a mări 
transparența și a-și comasa puterea de 
negociere față de țările terțe; solicită 
Comisiei să formuleze cu promptitudine o 
propunere privind o evaluare ex ante 
obligatorie a acordului, care să țină cont 
de consecințele pentru piața internă a 
energiei din UE, să asigure 
compatibilitatea cu dreptul UE, să 
promoveze o consolidare generală a 
securității aprovizionării cu energie în 
Europa și să garanteze participarea 
obligatorie a Comisiei în negocierea 
acordurilor energetice cu țări din afara 
UE; solicită Comisiei să elaboreze 
standarde pentru acorduri energetice cu 
țări din afara UE, care să promoveze 
interesele UE; solicită, în scopul 
promovării democrației și a transparenței, 
ca Parlamentul să fie informat în mod 
regulat de către Comisie cu privire la 
acordurile energetice dintre UE și țările 
din afara UE;

Or. de
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Amendamentul 44
Adam Szejnfeld

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să-și intensifice 
cooperarea privind mecanismul de schimb 
de informații în ce privește acordurile 
interguvernamentale cu țări terțe în 
domeniul energiei, pentru a mări 
transparența și a-și comasa puterea de 
negociere față de țările terțe;

4. solicită statelor membre să-și intensifice 
cooperarea privind mecanismul de schimb 
de informații în ce privește acordurile 
interguvernamentale cu țări terțe în 
domeniul energiei, pentru a mări 
transparența și a-și comasa puterea de 
negociere față de țările terțe, în 
conformitate cu strategia Comisiei privind 
construcția unei uniuni energetice;
consideră că, în acest context, ar trebui să 
se aibă în vedere posibilitatea ca statele 
membre să introducă pe viitor un 
mecanism colectiv de achiziție pentru 
sursele de energie;

Or. pl

Amendamentul 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să stabilească 
opțiunile disponibile pentru negocierea 
comună a contractelor energetice cu 
furnizorii externi în numele statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 46
Bernd Lange
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că acordurile 
energetice trebuie să pună accentul 
întotdeauna pe principiul reciprocității și 
să protejeze standardele de calitate și 
respectarea condițiilor privind cadrul 
juridic; ținând cont de piața internă 
comună de energie a UE, solicită ca 
acordurile energetice să fie supuse 
procedurii legislative ordinare, în scopul 
garantării democrației, a transparenței și 
a compatibilității cu dreptul UE;

Or. de

Amendamentul 47
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că este important să 
se pună capăt izolării statelor membre și a 
regiunilor față de rețelele europene de 
gaze și de electricitate;

Or. en

Amendamentul 48
Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia act de faptul că, la cererea unui stat 
membru, Comisia poate participa în 
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calitate de observator la negocierile 
referitoare la acordurile 
interguvernamentale;

Or. en

Amendamentul 49
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că strategia de securitate 
energetică ar trebui să aibă drept obiectiv 
detensionarea relațiilor dintre țări și 
reducerea ineficiențelor pieței, tensiunile 
dintre țări și ineficiențele pieței 
constituind doi factori care contracarează 
beneficiile comerțului; subliniază 
necesitatea promovării structurilor 
guvernanței globale democratice pentru 
energie și materii prime;

5. subliniază că dificultatea cu care se 
confruntă securitatea energetică constă în 
atenuarea incertitudinilor care dau 
naștere unor tensiuni între țări și în
reducerea ineficiențelor pieței care 
contracarează beneficiile comerțului; prin 
urmare, subliniază necesitatea promovării 
structurilor guvernanței globale pentru 
materii prime în scopul de a reduce 
tensiunile internaționale în acest 
domeniu, o atenție deosebită fiind 
acordată opțiunilor de venituri decente 
pentru țările bogate în resurse din 
interiorul și din afara UE, care să susțină 
dezvoltarea lor economică și strategiile lor 
de eradicare a sărăciei;

Or. en

Amendamentul 50
Adam Szejnfeld

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că strategia de securitate 
energetică ar trebui să aibă drept obiectiv 
detensionarea relațiilor dintre țări și 

5. subliniază că strategia de securitate 
energetică ar trebui să aibă drept obiectiv 
detensionarea relațiilor dintre țări și 
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reducerea ineficiențelor pieței, tensiunile 
dintre țări și ineficiențele pieței 
constituind doi factori care contracarează 
beneficiile comerțului; subliniază 
necesitatea promovării structurilor 
guvernanței globale democratice pentru 
energie și materii prime;

fluidizarea mecanismelor pieței, în scopul 
construirii eficiente a unei piețe mondiale 
a energiei și al generării de beneficii 
comerciale pentru toți participanții;

Or. pl

Amendamentul 51
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că strategia de securitate 
energetică ar trebui să aibă drept obiectiv 
detensionarea relațiilor dintre țări și 
reducerea ineficiențelor pieței, tensiunile 
dintre țări și ineficiențele pieței 
constituind doi factori care contracarează 
beneficiile comerțului; subliniază 
necesitatea promovării structurilor 
guvernanței globale democratice pentru 
energie și materii prime;

5. subliniază că strategia de securitate 
energetică ar trebui să aibă drept obiectiv 
detensionarea relațiilor dintre țări și 
reducerea ineficiențelor pieței, factori care 
contracarează beneficiile comerțului; 
subliniază necesitatea promovării 
structurilor guvernanței globale 
democratice pentru energie și materii 
prime, precum și necesitatea prevederii 
unor obligații și a unor clauze de 
sancționare clare și eficiente, care să 
asigure că aprovizionarea cu energie nu 
este afectată de evenimente de natură 
politică, de exemplu;

Or. en

Amendamentul 52
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că strategia de securitate 5. subliniază că strategia de securitate 
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energetică ar trebui să aibă drept obiectiv 
detensionarea relațiilor dintre țări și 
reducerea ineficiențelor pieței, tensiunile 
dintre țări și ineficiențele pieței constituind 
doi factori care contracarează beneficiile 
comerțului; subliniază necesitatea 
promovării structurilor guvernanței globale 
democratice pentru energie și materii 
prime;

energetică ar trebui să aibă drept obiectiv 
detensionarea relațiilor dintre țări și 
reducerea ineficiențelor pieței, tensiunile 
dintre țări și ineficiențele pieței constituind 
doi factori care contracarează beneficiile 
comerțului; subliniază necesitatea 
promovării structurilor guvernanței globale 
și a normelor internaționale pentru 
comerțul cu energie pentru a reduce 
tensiunile internaționale și a îmbunătăți 
stabilitatea juridică în acest domeniu, 
salută activitatea desfășurată de Forumul 
internațional pentru energie, însă 
consideră că Organizația Mondială a 
Comerțului (OMC) ar trebui să joace un 
rol mai important pe termen lung în 
vederea asigurării unei transparențe 
sporite a pieței și a reducerii abuzului și a 
manipulării pieței;

Or. en

Amendamentul 53
Marine Le Pen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că strategia de securitate 
energetică ar trebui să aibă drept obiectiv 
detensionarea relațiilor dintre țări și 
reducerea ineficiențelor pieței, tensiunile 
dintre țări și ineficiențele pieței constituind 
doi factori care contracarează beneficiile 
comerțului; subliniază necesitatea 
promovării structurilor guvernanței 
globale democratice pentru energie și 
materii prime;

5. subliniază că strategia de securitate 
energetică ar trebui să aibă drept obiectiv 
detensionarea relațiilor dintre țări și 
reducerea ineficiențelor pieței, tensiunile 
dintre țări și ineficiențele pieței constituind 
doi factori care contracarează beneficiile 
comerțului;

Or. fr
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Amendamentul 54
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că strategia de securitate 
energetică ar trebui să aibă drept obiectiv 
detensionarea relațiilor dintre țări și 
reducerea ineficiențelor pieței, tensiunile 
dintre țări și ineficiențele pieței constituind 
doi factori care contracarează beneficiile 
comerțului; subliniază necesitatea 
promovării structurilor guvernanței globale 
democratice pentru energie și materii 
prime;

5. subliniază că strategia de securitate 
energetică ar trebui să aibă drept obiectiv 
detensionarea relațiilor dintre țări și 
reducerea ineficiențelor pieței, tensiunile 
dintre țări și ineficiențele pieței constituind 
doi factori care contracarează beneficiile 
comerțului; subliniază necesitatea 
promovării structurilor guvernanței globale 
democratice pentru energie și materii 
prime; subliniază importanța unei 
cooperări mai strânse în domeniul 
energiei cu țările din vecinătatea Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 55
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește faptul că relațiile 
comerciale cu principalii furnizori de 
energie ai UE ar trebui să fie detensionate 
până în anul 2030, termenul vizat de 
strategia pentru securitate energetică 
propusă, și că interesul pe care îl are UE 
ca țările bogate în resurse să achiziționeze 
tehnologii curate și eficiente din punctul 
de vedere al consumului de energie este 
corelat cu oportunitățile țărilor respective 
de a exporta în special gaze și produse 
pentru sectorul petrochimic european;

Or. en
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Amendamentul 56
Klaus Buchner

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că extracția uraniului 
prezintă riscuri grave și posibil de lungă 
durată pentru mediu, pentru sănătatea 
umană, precum și pentru flora și fauna 
sălbatică, care sunt generate de 
expunerea la radiații ionizante și care, 
prin urmare, afectează relațiile 
comerciale ale UE;

Or. en

Amendamentul 57
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că UE ar trebui să ajute cele 
mai vulnerabile țări să își diversifice 
sursele și rutele de aprovizionare, inclusiv 
fluxurile inversate, punând accentul pe 
sursele regenerabile de energie și pe 
instalațiile de stocare aferente, în vederea 
creșterii eficienței energetice la nivel 
mondial și ar trebui să contribuie la 
eradicarea penuriei energetice, la 
dezvoltarea sustenabilă la nivel mondial și 
să sprijine efortul global de combatere a 
schimbărilor climatice;

6. consideră că UE ar trebui să accelereze 
finalizarea pieței interne a energiei prin 
dezvoltarea infrastructurii pentru 
diversificarea surselor de aprovizionare și 
prin dezvoltarea rapidă a 
interconexiunilor;

Or. en
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Amendamentul 58
Adam Szejnfeld

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că UE ar trebui să ajute cele 
mai vulnerabile țări să își diversifice 
sursele și rutele de aprovizionare, inclusiv 
fluxurile inversate, punând accentul pe 
sursele regenerabile de energie și pe 
instalațiile de stocare aferente, în vederea 
creșterii eficienței energetice la nivel 
mondial și ar trebui să contribuie la 
eradicarea penuriei energetice, la 
dezvoltarea sustenabilă la nivel mondial și 
să sprijine efortul global de combatere a 
schimbărilor climatice;

6. consideră că UE ar trebui să ajute cele 
mai vulnerabile țări să își diversifice 
sursele și rutele de aprovizionare, punând 
accentul în special pe utilizarea surselor 
interne de energie, inclusiv a 
combustibililor fosili, pe promovarea 
energiilor din surse regenerabile și a 
energiei nucleare și pe dezvoltarea 
infrastructurii de stocare și de transport, 
în special a legăturilor transfrontaliere și 
a fluxurilor inversate; consideră că este la 
fel de important să se ia măsuri în sensul 
dezvoltării de noi tehnologii pentru 
producerea de energie din surse diferite și 
al creșterii eficienței energetice, inclusiv 
prin promovarea cogenerării;

Or. pl

Amendamentul 59
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că UE ar trebui să ajute cele
mai vulnerabile țări să își diversifice 
sursele și rutele de aprovizionare, inclusiv 
fluxurile inversate, punând accentul pe 
sursele regenerabile de energie și pe 
instalațiile de stocare aferente, în vederea 
creșterii eficienței energetice la nivel 
mondial și ar trebui să contribuie la 
eradicarea penuriei energetice, la 
dezvoltarea sustenabilă la nivel mondial și 
să sprijine efortul global de combatere a 

6. consideră că UE ar trebui să ofere 
asistență celor mai vulnerabile state 
membre ale UE pentru ca acestea să își 
diversifice sursele și rutele de 
aprovizionare, inclusiv fluxurile inversate, 
punând accentul pe strategiile regionale 
care se concentrează pe sursele 
regenerabile de energie și pe instalațiile de 
stocare aferente, precum și pe 
diversificarea furnizorilor;
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schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 60
Marine Le Pen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că UE ar trebui să ajute cele 
mai vulnerabile țări să își diversifice 
sursele și rutele de aprovizionare, inclusiv 
fluxurile inversate, punând accentul pe 
sursele regenerabile de energie și pe 
instalațiile de stocare aferente, în vederea 
creșterii eficienței energetice la nivel 
mondial și ar trebui să contribuie la
eradicarea penuriei energetice, la 
dezvoltarea sustenabilă la nivel mondial și 
să sprijine efortul global de combatere a 
schimbărilor climatice;

6. consideră că UE ar trebui să ajute 
statele membre cu cea mai redusă 
ofertă energetică să își diversifice 
sursele și rutele de aprovizionare, 
inclusiv fluxurile inversate, punând 
accentul pe sursele regenerabile de 
energie și pe instalațiile de stocare 
aferente, în vederea creșterii 
eficienței energetice la nivelul 
statelor membre și ar trebui să 
sprijine eradicarea penuriei 
energetice în statele membre și să le 
invite pe acestea din urmă să aplice 
politici energetice care respectă 
obiectivele naționale de dezvoltare 
durabilă;

Or. fr

Amendamentul 61
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că UE ar trebui să ajute cele 
mai vulnerabile țări să își diversifice 
sursele și rutele de aprovizionare, inclusiv 
fluxurile inversate, punând accentul pe 
sursele regenerabile de energie și pe 
instalațiile de stocare aferente, în vederea 
creșterii eficienței energetice la nivel 

6. consideră că UE ar trebui să își 
diversifice sursele și rutele de 
aprovizionare și să ajute, de asemenea,
cele mai vulnerabile țări să procedeze la 
fel, inclusiv prin fluxurile inversate, 
punând accentul pe sursele regenerabile de 
energie și pe instalațiile de stocare aferente, 
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mondial și ar trebui să contribuie la 
eradicarea penuriei energetice, la 
dezvoltarea sustenabilă la nivel mondial și 
să sprijine efortul global de combatere a 
schimbărilor climatice;

în vederea creșterii eficienței energetice la 
nivel mondial și ar trebui să contribuie la 
eradicarea penuriei energetice, la 
dezvoltarea sustenabilă la nivel mondial și 
să sprijine efortul global de combatere a 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 62
Bernd Lange

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că UE ar trebui să ajute cele 
mai vulnerabile țări să își diversifice 
sursele și rutele de aprovizionare, inclusiv 
fluxurile inversate, punând accentul pe 
sursele regenerabile de energie și pe 
instalațiile de stocare aferente, în vederea 
creșterii eficienței energetice la nivel 
mondial și ar trebui să contribuie la 
eradicarea penuriei energetice, la 
dezvoltarea sustenabilă la nivel mondial și 
să sprijine efortul global de combatere a 
schimbărilor climatice;

6. consideră că UE ar trebui să ajute cele 
mai vulnerabile țări să își diversifice 
sursele și rutele de aprovizionare, inclusiv 
fluxurile inversate, punând accentul pe 
sursele regenerabile de energie, pe 
instalațiile de stocare aferente și pe 
măsurile de eficiență energetică, în 
vederea creșterii eficienței energetice la 
nivel mondial și ar trebui să contribuie la 
eradicarea penuriei energetice, la 
dezvoltarea sustenabilă la nivel mondial și 
să sprijine efortul global de combatere a 
schimbărilor climatice;

Or. de

Amendamentul 63
Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că UE ar trebui să ajute cele 
mai vulnerabile țări să își diversifice 
sursele și rutele de aprovizionare, inclusiv 
fluxurile inversate, punând accentul pe 
sursele regenerabile de energie și pe 

6. subliniază că UE ar trebui să ajute cele 
mai vulnerabile țări să își diversifice 
sursele și rutele de aprovizionare, inclusiv 
fluxurile inversate, punând accentul pe 
sursele regenerabile de energie și pe 
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instalațiile de stocare aferente, în vederea 
creșterii eficienței energetice la nivel 
mondial și ar trebui să contribuie la 
eradicarea penuriei energetice, la 
dezvoltarea sustenabilă la nivel mondial și 
să sprijine efortul global de combatere a 
schimbărilor climatice;

instalațiile de stocare aferente, în vederea 
creșterii eficienței energetice la nivel 
mondial și ar trebui să contribuie la 
eradicarea penuriei energetice, la 
dezvoltarea sustenabilă la nivel mondial și 
să sprijine efortul global de combatere a 
schimbărilor climatice; prin urmare, în 
contextul diversității energetice, 
reamintește rolul esențial al mixului 
energetic, care să includă toate tipurile de 
producție a energiei și care să permită 
existența condițiilor specifice ale fiecărui 
stat membru în scopul atingerii 
obiectivelor energetice ale UE;

Or. en

Amendamentul 64
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să analizeze 
modalitatea de creare a unor condiții de 
concurență echitabile între producătorii 
din Europa și din afara ei, în special prin 
studierea fezabilității unei ajustări a 
carbonului la frontieră sau a standardelor 
privind emisiile;

Or. en

Amendamentul 65
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că UE ar trebui să 
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profite de oportunitățile care rezultă din 
sursele de energie oferite de regiunea 
estică a Mării Mediterane, în special cu 
privire la crearea unui nod gazeifer în 
zona Mediteranei prin intermediul unui 
coridor din sud-estul Mediteranei către 
Europa, pentru a consolida securitatea 
energetică a UE; consideră că UE ar 
trebui să promoveze inițiative pentru 
cooperarea în sectorul energiei între țările 
din zona Mediteranei de Est, contribuind 
astfel la pace și la prosperitatea 
economică a populației;

Or. en

Amendamentul 66
Klaus Buchner

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că sursele de energie 
regenerabile naționale și regionale și 
lanțurile de aprovizionare pot asigura 
independența față de anumite piețe 
volatile ale energiei de la nivel 
internațional, sporind securitatea 
energetică; subliniază că stocarea și 
distribuirea energiei constituie una dintre 
principalele dificultăți întâmpinate în 
dezvoltarea în continuare a surselor 
regenerabile de energie; este convins că 
tehnologiile actuale de transformare a 
energiei solare și eoliene în gaze pot 
contribui la soluționarea acestei 
dificultăți, având în vedere că există deja 
vaste instalații de stocare, rețele de 
transport și centrale moderne pentru gaze 
naturale; solicită un sprijin financiar mai 
mare pentru implementarea acestor 
tehnologii;

Or. en
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Amendamentul 67
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recunoaște faptul că Fondul european 
pentru investiții strategice și Mecanismul 
pentru interconectarea Europei sunt 
mecanisme esențiale pentru dezvoltarea 
infrastructurii și pentru atragerea de 
investiții private în UE;

în plus, observă că maximizarea utilizării 
de instrumente financiare va avea un 
efect de levier important asupra finanțării 
publice și va atrage în UE capital de 
investiții mondial;

Or. en

Amendamentul 68
Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că infrastructurile 
strategice care promovează diversificarea 
aprovizionării, a surselor și a rutelor de 
aprovizionare, cum ar fi instalațiile de 
stocare, de import și de transport, precum 
și lichefierea și regazeificarea în 
centralele pe bază de gaze naturale, pot 
facilita îmbunătățirea aprovizionării în 
situații de urgență; subliniază că aceste 
infrastructuri pot fi sprijinite prin măsuri 
de reglementare specifice și/sau prin 
finanțare publică, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 347/2013 privind 
infrastructurile energetice transeuropene 
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și Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 de 
instituire a Mecanismului pentru 
interconectarea Europei și/sau prin 
sprijin financiar acordat de instrumentele 
financiare ale UE în funcție de obiectivele 
strategice ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 69
Adam Szejnfeld

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că oportunitățile de export în 
domeniul tehnologiilor energetice curate, 
sigure și eficiente ale întreprinderilor 
private și publice ale UE sunt deosebit de 
importante, în special în lumina creșterii 
cererii de energie la nivel mondial;
solicită reduceri tarifare semnificative 
pentru aceste tehnologii în cadrul inițiativei 
privind produsele ecologice.

7. consideră că oportunitățile de export în 
domeniul tehnologiilor energetice curate, 
sigure și eficiente ale întreprinderilor 
private și publice ale UE, precum și
sporirea investițiilor statelor membre în 
cercetare și dezvoltare și în aplicarea 
noilor tehnologii din domeniul energetic
sunt deosebit de importante; solicită 
reduceri tarifare semnificative pentru 
aceste tehnologii în cadrul inițiativei 
privind produsele ecologice.

Or. pl

Amendamentul 70
Jan Zahradil

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că oportunitățile de export în 
domeniul tehnologiilor energetice curate, 
sigure și eficiente ale întreprinderilor 
private și publice ale UE sunt deosebit de 
importante, în special în lumina creșterii 
cererii de energie la nivel mondial; solicită 
reduceri tarifare semnificative pentru 

7. consideră că oportunitățile de comerț în 
domeniul tehnologiilor energetice curate, 
sigure și eficiente ale întreprinderilor 
private și publice ale UE sunt deosebit de 
importante, în special în lumina creșterii 
cererii de energie la nivel mondial; solicită 
reduceri tarifare semnificative pentru 
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aceste tehnologii în cadrul inițiativei 
privind produsele ecologice.

aceste tehnologii nu numai în cadrul 
inițiativei privind produsele ecologice, ci și 
în cadrul tuturor ALS încheiate de UE, 
care trebuie, de asemenea, să elimine 
barierele netarifare pentru resursele de 
energie, produsele și tehnologiile 
energetice, facilitând realizarea unor 
schimburi comerciale stabile, 
transparente și previzibile.

Or. en

Amendamentul 71
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că oportunitățile de export în 
domeniul tehnologiilor energetice curate, 
sigure și eficiente ale întreprinderilor 
private și publice ale UE sunt deosebit de 
importante, în special în lumina creșterii 
cererii de energie la nivel mondial; solicită 
reduceri tarifare semnificative pentru 
aceste tehnologii în cadrul inițiativei 
privind produsele ecologice.

7. consideră că oportunitățile de export în 
domeniul tehnologiilor energetice curate, 
sigure și eficiente, precum și în domeniul 
tehnologiilor de stocare a energiei din 
surse regenerabile ale întreprinderilor 
private și publice ale UE sunt deosebit de 
importante, în lumina creșterii cererii de 
energie la nivel mondial; solicită reduceri 
tarifare semnificative pentru aceste 
tehnologii în cadrul inițiativei privind 
produsele ecologice.

Or. en

Amendamentul 72
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că oportunitățile de export în 
domeniul tehnologiilor energetice curate, 

7. consideră că oportunitățile de export în 
domeniul tehnologiilor energetice curate, 
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sigure și eficiente ale întreprinderilor 
private și publice ale UE sunt deosebit de 
importante, în special în lumina creșterii 
cererii de energie la nivel mondial; solicită 
reduceri tarifare semnificative pentru 
aceste tehnologii în cadrul inițiativei
privind produsele ecologice.

sigure și eficiente ale întreprinderilor 
private și publice ale UE sunt deosebit de 
importante, în special în lumina creșterii 
cererii de energie la nivel mondial; solicită 
reduceri tarifare semnificative pentru 
aceste tehnologii în cadrul negocierilor în 
curs referitoare la Acordul privind 
produsele ecologice.

Or. en

Amendamentul 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să asigure o 
monitorizare mai strictă a 
comportamentului anticoncurențial și a 
măsurilor antidumping pentru a proteja 
industriile energetice europene împotriva 
importurilor abuzive din țările terțe;

Or. en

Amendamentul 74
Klaus Buchner

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că transformarea 
energiei nucleare nu este neutră în ceea 
ce privește emisiile de dioxid de carbon și 
că producția asociată emisiilor de CO2

variază între 32 și 60 g/kWh, atunci când 
emisiile totale în domeniul construcțiilor, 
al dezafectării, al extracției de uraniu, al 
procesului de îmbogățire, al depozitării 
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deșeurilor, al transportului și al 
întreținerii sunt luate în considerare pe 
toată durata de viață a unei centrale 
nucleare;

Or. en

Amendamentul 75
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța unei coerențe 
mai profunde a politicilor în ceea ce 
privește strategia europeană pentru 
securitatea energetică și politica 
comercială a UE, în special în legătură cu 
utilizarea instrumentelor UE de apărare 
comercială; ia act de faptul că UE a 
impus taxe antidumping pentru toate 
sursele regenerabile de energie, inclusiv 
panouri solare, biomotorina, bioetanolul 
și fibra de sticlă utilizată în producția 
turbinelor eoliene; este preocupat de 
cercetarea în curs privind oțelurile cu 
siliciu numite „magnetice” cu grăunți 
orientați utilizate în producția de 
transformatoare de înaltă calitate pentru 
transportul energiei electrice; îndeamnă 
Comisia să țină seama de interesul 
Uniunii atunci când preconizează 
impunerea unor taxe privind produsele și 
bunurile intermediare necesare pentru 
asigurarea securității noastre energetice;

Or. en

Amendamentul 76
Klaus Buchner
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Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că energia nucleară este 
una dintre numeroasele surse de 
producție a energiei electrice și că trebuie 
să fie luată în considerare la costurile sale 
economice și financiare totale reale în 
cadrul mixului energetic european;

Or. en

Amendamentul 77
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să se asigure că 
obiectivele și activitățile sale în domeniul 
securității energetice sunt în concordanță 
cu obiectivele de politică comune ale UE, 
în special în ceea ce privește pacea și 
dezvoltarea internațională și că integrarea 
țărilor în economia mondială include, de 
asemenea, accesul acestora la energie;

Or. en

Amendamentul 78
David Borrelli, Tiziana Beghin

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că securitatea energetică în 
cadrul Uniunii Europene poate fi 
realizată în mod eficient nu numai prin 
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finanțarea infrastructurilor și a 
instalațiilor noi, ci și prin sprijinirea 
optimizării tehnologiilor actuale, a 
cercetării și a dezvoltării de soluții noi și 
prin încurajarea utilizării energiei din 
surse regenerabile și a tehnologiilor în 
domeniul energiei din surse regenerabile;

(Acesta este punctul 8 nou.)

Or. en

Amendamentul 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. regretă faptul că dezbaterile privind 
modernizarea instrumentelor de apărare 
comercială stagnează în cadrul 
Consiliului, deși Parlamentul și-a 
exprimat sprijinul pentru măsuri mai dure 
împotriva importurilor abuzive din țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 80
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. reiterează necesitatea unor investiții 
considerabile în energie și în 
infrastructura energetică, în special în 
energia din surse regenerabile și în 
tehnologia ecologică; consideră că sunt 
esențiale capitolele cuprinzătoare privind 
investițiile din acordurile de liber schimb, 
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care conțin dispoziții privind liberalizarea 
și protecția investițiilor, pentru 
încurajarea și garantarea acestor 
investiții și, prin urmare, esențiale pentru 
consolidarea securității energetice 
europene;

Or. en

Amendamentul 81
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită Comisiei să se asigure că țările 
candidate respectă pe deplin 
angajamentele asumate în ceea ce privește 
conformitatea cu acquis-ul comunitar în 
domeniul mediului; solicită Comisiei să 
intervină asupra propunerilor recente ale 
unor terți de investiții masive în centrale 
electrice pe bază de cărbune învechite și 
foarte poluante din mai multe țări 
candidate;

Or. en

Amendamentul 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. solicită Consiliului să avanseze în 
procesul de modernizare a instrumentelor 
de protecție comercială pentru a asigura 
că industriile producătoare europene pot 
profita pe deplin de tranziția energetică, 
în special în domeniul turbinelor, al 
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panourilor solare, al oțelului de înaltă 
calitate și al materialelor de construcții;

Or. en

Amendamentul 83
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. regretă profund anunțul făcut de 
Comisie în Comunicarea privind uniunea 
energetică, care se referă la elaborarea 
unor dispoziții legislative de instituire a 
unui mecanism comun privind 
capacitatea energetică, care ar obliga 
statele membre să investească în 
modernizarea aprovizionării lor cu 
energie pentru a cofinanța utilizarea pe o 
scară mai largă a centralelor electrice 
vechi și nesustenabile din câteva state 
membre;

Or. en


