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7.9.2016 A8-0214/1 

Amendamentul  1 

Cornelia Ernst, Claude Turmes, Dario Tamburrano și alții 

 

Raport A8-0214/2016 

Werner Langen 

Către o nouă organizare a pieței energiei 

2015/2322(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  22a. subliniază că nivelul scăzut al 

prețurilor cu ridicata la energie care se 

înregistrează în majoritatea zonelor din 

Europa reflectă o situație de 

supracapacitate; menționează că aceste 

prețuri nu stimulează, prin urmare, în 

prezent, nicio investiție în capacități noi 

sau în eficiența energetică și în 

managementul cererii; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0214/2 

Amendamentul  2 

Cornelia Ernst, Claude Turmes, Dario Tamburrano și alții 

 

Raport A8-0214/2016 

Werner Langen 

Către o nouă organizare a pieței energiei 

2015/2322(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. sprijină ponderea crescândă a surselor 

regenerabile de energie în UE; subliniază 

importanța unor scheme de sprijin pentru 

energia din surse regenerabile stabile și 

eficiente din punct de vedere al costurilor 
pentru investițiile pe termen lung, care să 

rămână receptive și adaptabile pe termen 

scurt și să fie adaptate la nevoile și 

circumstanțele naționale, permițând 

eliminarea treptată a subvențiilor pentru 

tehnologiile ajunse la maturitate în 

domeniul surselor regenerabile de 

energie; salută faptul că o serie de 

tehnologii din sectorul energiei din surse 

regenerabile devin rapid competitive în 

ceea ce privește costurile cu formele 

convenționale de producție; constată că ar 

trebui să se ia măsuri ca mecanismele de 

sprijin să fie bine concepute și ca orice 

impact asupra industriilor mari 

consumatoare de energie expuse riscului de 

relocare a emisiilor de dioxid de carbon să 

fie menținut la un nivel minim; 

49. sprijină ponderea crescândă a surselor 

regenerabile de energie în UE; subliniază 

importanța unor scheme de sprijin pentru 

energia din surse regenerabile stabile și 

rentabile pentru investițiile pe termen lung, 

care să rămână receptive și adaptabile pe 

termen scurt și să fie adaptate la nevoile și 

circumstanțele naționale; evidențiază 

faptul că schemele de sprijin, în cazurile 
în care au fost bine proiectate, au 

constituit un instrument util pentru 

reducerea rapidă a costurilor energiei din 

surse regenerabile, care devin rapid 

competitive în ceea ce privește costurile cu 

formele convenționale de producție; 

consideră că, având în vedere 

numeroasele eșecuri ale pieței observate 

la momentul de față, trebuie menținut un 

flux de venituri stabil pentru energia din 

surse regenerabile și că acestea vor trebui 

să poată reacționa la semnalele pieței în 

noul sistem energetic; constată că ar trebui 

să se ia măsuri ca mecanismele de sprijin 

să fie bine concepute și ca orice impact 

asupra industriilor mari consumatoare de 

energie expuse riscului de relocare a 

emisiilor de dioxid de carbon să fie 

menținut la un nivel minim; 

Or. en 
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