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11.9.2020 A9-0135/100

Amendamentul 100
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
în numele Grupului ECR

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Instituirea Fondului pentru o tranziție justă
(2020/0006(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată la prețuri accesibile, în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, în 
eficiența energetică și energia din surse 
regenerabile;

(d) investiții în dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri pentru o energie 
curată, sigură și durabilă, la prețuri 
accesibile, în reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, în eficiența energetică și a 
resurselor (inclusiv încălzirea 
centralizată) și în energia din surse 
regenerabile; tehnologii de stocare a 
energiei și rețele de energie, cum ar fi 
rețelele inteligente și superrețelele;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/101

Amendamentul 101
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
în numele Grupului ECR

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Instituirea Fondului pentru o tranziție justă
(2020/0006(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, stocarea sau 
arderea gazelor naturale, cu condiția ca 
acestea din urmă să fie utilizate ca o 
tehnologie de tranziție pentru a înlocui 
cărbunele, lignitul, turba și șisturile 
bituminoase, să demonstreze că realizează 
reduceri semnificative ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră și să permită 
utilizarea gazelor din surse regenerabile 
într-o etapă ulterioară. Aceste investiții ar 
trebui să fie aliniate la criteriile stabilite 
în Regulamentul (UE) 2020/852, cu 
excepția cazului în care statul membru 
justifică în mod corespunzător, în planul 
teritorial pentru o tranziție justă, 
necesitatea de a sprijini operațiunea 
nealiniată și demonstrează coerența 
investițiilor respective cu neutralitatea 
climatică până în 2050;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/102

Amendamentul 102
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
în numele Grupului ECR

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Instituirea Fondului pentru o tranziție justă
(2020/0006(COD))

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;

(d) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili solizi;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/103

Amendamentul 103
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
în numele Grupului ECR

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Instituirea Fondului pentru o tranziție justă
(2020/0006(COD))

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă este cazul, o justificare 
pentru investițiile în operațiuni gaziere 
care nu sunt aliniate la criteriile stabilite 
în Regulamentul (UE) 2020/852, cum ar 
fi demonstrarea coerenței acestor 
investiții cu neutralitatea climatică până 
în 2050;

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf punctul (da) (nou).]


