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Amendamentul  249 

András Gyürk, Algirdas Saudargas 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Dimensiunile uniunii energetice eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  250 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Dimensiunile uniunii energetice Toate dimensiunile uniunii energetice 

Or. en 

 

Amendamentul  251 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Securitatea energetică, solidaritatea și 

încrederea 

Or. en 

 

Amendamentul  252 

Gianluca Buonanno 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 

„O strategie-cadru pentru o uniune 

energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice”; 

1. ia act de Comunicarea Comisiei 

intitulată „O strategie-cadru pentru o 

uniune energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice”; 

Or. it 

 

Amendamentul  253 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 

„O strategie-cadru pentru o uniune 

energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice”; 

1. ia act de Comunicarea Comisiei 

intitulată „O strategie-cadru pentru o 

uniune energetică rezilientă” și de faptul 

că cadrul va trebui instituit în detaliu în 

cadrul unei legislații specifice pe 

parcursul anilor următori, cu implicarea 

deplină a Parlamentului European în 

calitate de colegiuitor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  254 

Miguel Urbán Crespo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 

„O strategie-cadru pentru o uniune 

energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice”; 

1. își exprimă scepticismul cu privire la 

Comunicarea Comisiei intitulată „O 

strategie-cadru pentru o uniune energetică 

rezilientă cu o politică prospectivă în 

domeniul schimbărilor climatice”, 



 

AM\1065517RO.doc 5/137 PE560.739v01-00 

 RO 

deoarece nu acordă prioritate 

provocărilor principale cu care se 

confruntă UE în ceea ce privește 

realizarea nevoilor energetice 

neîndeplinite ale unei ponderi ridicate a 

populației urbane și rurale afectate de 

sărăcia energetică, nici nevoii urgente de 

a trece de la modelul de dependență 

poluant actual la un model bazat pe 

utilizarea surselor regenerabile de 

energie; 

Or. es 

 

Amendamentul  255 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 

„O strategie-cadru pentru o uniune 

energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice”; 

1. respinge Comunicarea Comisiei 

intitulată „O strategie-cadru pentru o 

uniune energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice”; 

Or. fr 

 

Amendamentul  256 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 

„O strategie-cadru pentru o uniune 

energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice”; 

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 

„O strategie-cadru pentru o uniune 

energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice”; ia act de cei cinci piloni ai 

uniunii energetice pe care i-a prezentat 
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Comisia; insistă asupra faptului că 

politicile adoptate în temeiul acestor 

piloni trebuie să contribuie întotdeauna la 

garantarea securității aprovizionării cu 

energie, la decarbonizare și la 

durabilitatea pe termen lung a economiei, 

precum și la furnizarea unor prețuri 

accesibile și competitive la energie; 

Or. en 

 

Amendamentul  257 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 

„O strategie-cadru pentru o uniune 

energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice”; 

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 

„O strategie-cadru pentru o uniune 

energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice”; ia act de faptul că securitatea 

energetică, competitivitatea și 

durabilitatea egale pe o piață energetică 

pe deplin integrată reprezintă pilonii 

principali pentru crearea unei uniuni 

energetice, care poate fi realizată prin 

moderarea și reducerea cererii de energie, 

dezvoltarea și integrarea surselor de 

energie durabile, punerea în comun a 

resurselor, conectarea rețelelor, 

dezvoltarea rețelelor inteligente, 

asigurarea unei reglementări uniforme a 

pieței energetice și stabilirea unor poziții 

de negociere unificate în ceea ce privește 

țările terțe prin intermediul unor măsuri 

consolidate la nivelul UE și al politicilor 

și acțiunilor naționale mai coezive și mai 

bine coordonate; 

Or. en 
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Amendamentul  258 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Patrizia Toia, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen 

Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri, Clare Moody 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază că uniunea energetică ar 

trebui să adopte o abordare 

cuprinzătoare, axată pe dimensiuni 

precum realizarea unei piețe energetice 

interne pe deplin integrate, securitatea 

aprovizionării, moderarea cererii de 

energie, decarbonizarea mixului 

energetic, bazat, în principal, pe surse de 

energie regenerabile, și cercetarea și 

inovarea având drept obiectiv poziția de 

lider în domeniul tehnologiilor 

energetice; subliniază faptul că cetățenii 

europeni ar trebui să se afle în centrul 

uniunii energetice; solicită aplicarea unor 

abordări ascendente și recunoașterea 

importanței unui sistem energetic 

funcțional, eficient și de încredere la nivel 

local; 

Or. en 

 

Amendamentul  259 

Claude Turmes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază că uniunea energetică, pe 

lângă faptul că asigură securitatea 

aprovizionării, ar trebui să adopte o 

abordare cuprinzătoare, axată pe 

dimensiunile-cheie, cum ar fi realizarea 

unei piețe energetice interne pe deplin 

integrate, moderarea cererii de energie, 
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decarbonizarea mixului energetic, bazat, 

în principal, pe surse de energie 

regenerabile, și cercetarea și inovarea 

având drept obiectiv poziția de lider în 

domeniul tehnologiilor energetice; 

subliniază că cetățenii europeni ar trebui 

să se afle în centrul uniunii energetice și 

că acestora ar trebui să li se asigure surse 

sigure și sustenabile de energie la prețuri 

accesibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  260 

Olle Ludvigsson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. recunoaște faptul că completarea 

pieței interne, îmbunătățirea eficienței 

energetice și utilizarea energiei din surse 

regenerabile sunt esențiale pentru a 

reduce dependența de energia externă a 

UE și pentru a crește securitatea 

aprovizionării cu energie; 

Or. en 

 

Amendamentul  261 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. obiectivul unei uniuni energetice 

reziliente, având în centru o politică 

ambițioasă privind schimbările climatice, 

este de a oferi consumatorilor UE – 

gospodării și întreprinderi –, o energie 
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sigură, durabilă, competitivă și la prețuri 

accesibile; atingerea acestui obiectiv va 

necesita o transformare fundamentală a 

sistemului energetic al Europei1b; 

 __________________ 

 1b COM(2015)0080 „O strategie-cadru 

pentru o uniune energetică rezilientă cu o 

politică prospectivă în domeniul 

schimbărilor climatice”. 

Or. en 

 

Amendamentul  262 

Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază faptul că singura cale de a 

obține securitatea energetică, menținând 

totodată prețuri accesibile la energie și 

contribuind la atingerea obiectivelor 

climatice, este aceea de a crea un peisaj 

energetic sustenabil, bazat pe un nivel 

ridicat de eficiență energetică, pe energie 

din surse regenerabile și pe o 

infrastructură inteligentă; mai mult decât 

atât, subliniază că, pentru a realiza 

această tranziție pentru generațiile 

viitoare, trebuie luate măsurile corecte 

astăzi; 

Or. en 

 

Amendamentul  263 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 

Kathleen Van Brempt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. împărtășește analiza Comisiei privind 

necesitatea de a renunța la economia 

bazată pe combustibili fosili, în care 

energia se bazează pe o abordare 

centralizată, din perspectiva furnizorului, 

și pe tehnologii învechite și modele de 

afaceri perimate; consideră că trebuie 

accelerată trecerea la un nou model 

energetic; solicită, prin urmare, revizuirea 

obiectivelor pentru 2030 pentru a crește 

ambiția obiectivului privind eficiența 

energetică la 40 % și a obiectivului 

privind sursele regenerabile de energie la 

45 % și pentru a le pune în aplicare prin 

intermediul obiectivelor obligatorii 

naționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  264 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. își reiterează angajamentul față de 

obiectivele în materie de climă și energie 

pentru 2030, pentru a reduce emisiile de 

gaze cu efect se seră cu 40 %, pentru a 

crește ponderea surselor regenerabile de 

energie în cadrul mixului energetic 

european la 27 % și a spori eficiența 

energetică cu 30 %; 

Or. en 

 

Amendamentul  265 

Bernd Lange 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. subliniază că o uniune energetică 

asociată cu un angajament politic ferm de 

încurajare a eficienței energetice și de 

extindere a energiei din surse 

regenerabile trebuie să se bazeze pe 

obiective obligatorii ambițioase pentru 

2030 în acest sens; subliniază faptul că 

Parlamentul European a insistat asupra 

acestor obiective; solicită revizuirea 

pachetului energie/climă pentru 2030, 

care trebuie să se bazeze pe un obiectiv de 

eficiență energetică obligatoriu de 40 % și 

pe un obiectiv obligatoriu de 45 % privind 

sursele regenerabile de energie; 

Or. de 

 

Amendamentul  266 

Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. subliniază faptul că eficiența 

energetică și energia din surse 

regenerabile vor juca un rol esențial în 

ceea ce privește realizarea obiectivului UE 

pe termen lung de reducere a emisiilor cu 

80-95 % până în 2050, într-un mod 

eficient din punctul de vedere al 

costurilor; ca prim pas în vederea 

realizării acestui obiectiv, UE trebuie să 

își păstreze angajamentul față de 

obiectivul necondiționat de reducere a 

emisiilor cu cel puțin 40 % până în 2030; 

reamintește că eficiența energetică, 

energia din surse regenerabile și 

infrastructura inteligentă constituie 

opțiuni „fără regrete”, deoarece ele 

reprezintă cel mai rapid și mai 
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necostisitor mod de a asigura securitatea 

noastră energetică, menținând totodată 

prețuri accesibile și contribuind la 

atingerea obiectivelor noastre climatice și 

la crearea a milioane de locuri de muncă 

în UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  267 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Securitatea energetică, solidaritatea și 

încrederea 

Or. en 

 

Amendamentul  268 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

2. solicită Comisiei să sprijine statele care 

au nevoie de ajutor în vederea 

diversificării aprovizionării (surse de 

energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); 
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Or. fr 

 

Amendamentul  269 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

 subliniază importanța asigurării unui 

cadru de reglementare stabil și predictibil, 

care să ofere o remunerație echitabilă a 

activelor și să promoveze angajamentele 

pe termen lung, care sunt necesare pentru 

efectuarea unor investiții noi în 

infrastructura energetică; 

Or. en 

 

Amendamentul  270 

Gianluca Buonanno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

2. solicită statelor membre să depună 

eforturi în vederea diversificării 

aprovizionării (surse de energie, furnizori 

și rute din domeniul energiei); în acest 
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promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

sens, invită Comisia să promoveze 

construcția de coridoare prioritare 

relevante în materie de infrastructură 

energetică, astfel cum se precizează în 

anexa I la Regulamentul privind rețelele 

transeuropene de energie (TEN-E) și în 

partea a II-a a anexei I la Regulamentul 

privind Mecanismul pentru Interconectarea 

Europei (MIE), cum ar fi coridorul sudic al 

gazelor; 

Or. it 

 

Amendamentul  271 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea moderării cererii de energie și a 

diversificării aprovizionării cu energie 

pentru a realiza obiectivul unei economii 

europene bazate în principal pe energia 

din surse regenerabile până în 2050; în 

acest sens, solicită statelor membre să 

pună în aplicare rapid, corect și la timp 

legislația UE în materie de energie, mediu 

și climă; 

Or. en 

 

Amendamentul  272 

Miguel Urbán Crespo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); 

Or. es 

 

Amendamentul  273 

Nikolay Barekov 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor și, în mod 

specific, construcția, cu prioritate, a 

conductei de gaz Nabucco și asigurarea 

securității aprovizionării cu gaze naturale 

din Iran, Azerbaidjan și Turkmenistan în 

cadrul proiectului Nabucco, conducta 

urmând traseul din Turcia prin Grecia, 

Bulgaria, România și Ungaria până în 
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Austria;  

Or. bg 

Amendamentul  274 

Bendt Bendtsen, Peter Liese 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor și rețeaua 

integrată din Marea Nordului; 

Or. en 

 

Amendamentul  275 

Tonino Picula 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E), în partea a II-a a anexei I la 
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Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE) și în 

Strategia europeană pentru securitate 

energetică; 

Or. en 

 

Amendamentul  276 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE); 

Or. en 

 

Amendamentul  277 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 
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prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor, inclusiv 

componenta sa europeană, gazoductul 

transadriatic; 

Or. en 

 

Amendamentul  278 

Miroslav Poche 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor, precum și să 

faciliteze interconectarea platformelor 

existente de comercializare a gazelor cu 

conducte construite, precum inelul estic; 

Or. en 

 

Amendamentul  279 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor, precum și să 

faciliteze interconectarea platformelor 

existente de comercializare a gazelor cu 

conducte construite, precum inelul estic; 

Or. en 

 

Amendamentul  280 

András Gyürk, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

2. solicită Comisiei și statelor membre să 

depună eforturi în vederea diversificării 

aprovizionării (surse de energie, furnizori 

și rute din domeniul energiei); în acest 

sens, invită Comisia să promoveze 

construcția de coridoare prioritare 

relevante în materie de infrastructură 

energetică, astfel cum se precizează în 

anexa I la Regulamentul privind rețelele 

transeuropene de energie (TEN-E) și în 

partea a II-a a anexei I la Regulamentul 

privind Mecanismul pentru Interconectarea 

Europei (MIE), cum ar fi coridorul sudic al 

gazelor, concentrându-se în special pe 

statele membre al căror grad de 

dependență este ridicat; solicită Comisiei 

să acorde prioritate capacităților interne 
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existente, inclusiv resurselor energetice 

indigene; 

Or. en 

 

Amendamentul  281 

Nadine Morano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; solicită 

Comisiei să acorde prioritate capacităților 

de producție și resurselor energetice 

indigene; 

Or. fr 

 

Amendamentul  282 

Cora van Nieuwenhuizen, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer, Jan Huitema 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea diversificării aprovizionării (surse 

de energie, furnizori și rute din domeniul 

energiei); în acest sens, invită Comisia să 

2. solicită Comisiei să depună eforturi în 

vederea unor prețuri mai durabile și mai 

competitive pentru cetățenii și 

întreprinderile europene și a diversificării 
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promoveze construcția de coridoare 

prioritare relevante în materie de 

infrastructură energetică, astfel cum se 

precizează în anexa I la Regulamentul 

privind rețelele transeuropene de energie 

(TEN-E) și în partea a II-a a anexei I la 

Regulamentul privind Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE), cum ar fi 

coridorul sudic al gazelor; 

aprovizionării (surse de energie, furnizori 

și rute din domeniul energiei); în acest 

sens, invită Comisia să promoveze 

construcția de coridoare prioritare 

relevante în materie de infrastructură 

energetică, astfel cum se precizează în 

anexa I la Regulamentul privind rețelele 

transeuropene de energie (TEN-E) și în 

partea a II-a a anexei I la Regulamentul 

privind Mecanismul pentru Interconectarea 

Europei (MIE), cum ar fi coridorul sudic al 

gazelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  283 

Adina-Ioana Vălean 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 – subpunctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. recunoaște că o piață energetică 

internă cu adevărat interconectată cu mai 

multe puncte de acces și fluxuri inversate 

poate fi creată numai dacă rețelele de 

gaze naturale sunt pe deplin 

interconectate, consolidând platformele 

de comercializare a GNL în Europa de 

Sud și de Est, dacă coridorul sudic al 

gazelor și coridorul de gaz nord-sud sunt 

finalizate și dacă se dezvoltă în continuare 

producția autohtonă; solicită, prin 

urmare, accelerarea dezvoltării 

conductelor de interconexiune și a 

proiectelor care au în vedere 

diversificarea surselor de aprovizionare 

cu energie care sunt deja incluse pe lista 

din cadrul Strategiei europene pentru 

securitatea energetică; 

Or. en 
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Amendamentul  284 

Adina-Ioana Vălean 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. solicită să se acorde prioritate 

dezvoltării capacităților GNL și a 

producției autohtone din țările 

mediteraneene și din Europa de Sud-Est, 

precum și interconectării țărilor fără 

ieșire la mare din Europa Centrală la 

aceste capacități noi, pentru a diversifica 

sursele de aprovizionare din aceste 

regiuni; ia act de faptul că această 

măsură va încuraja competiția gas-on-gas 

(la terminal) și va înlocui importurile 

volumelor de gaze naturale prevăzute în 

baza contractelor încheiate în funcție de 

prețul petrolului, sporind astfel puterea de 

negociere a statelor membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  285 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. recunoaște că proiectele incluse în 

prezent pe lista proiectelor de interes 

comun (PIC) nu sunt suficiente pentru a 

realiza obiectivul european în materie de 

interconectare dintre Peninsula Iberică și 

Europa continentală; îndeamnă grupul 

regional al rețelei energetice 

transeuropene și Comisia să identifice 

proiectele suplimentare care trebuie 

incluse în următoarea listă PIC 2015 

pentru a crește semnificativ capacitatea 

dintre Spania și Franța; 
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Or. en 

 

Amendamentul  286 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. subliniază faptul că conducta 

transadriatică (TAP) va facilita obiectivul 

UE de diversificare a aprovizionării cu 

gaze pentru statele membre și țările din 

Comunitatea Energiei din Europa de Sud-

Est; recunoaște faptul că realizarea TAP 

va stimula dezvoltarea noii infrastructuri 

energetice, integrarea rețelelor energetice 

și finalizarea pieței interne a energiei; 

Or. en 

 

Amendamentul  287 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. subliniază că proiectele de 

infrastructură energetică, precum rețeaua 

din Marea Nordului, ar trebui să fie 

elaborate în cadrul unei abordări 

coordonate, regionale, bazată pe 

acordurile interguvernamentale care 

rezultă din strategiile regionale partajate; 

astfel de strategii ar trebui să stabilească 

obiective clare ale proiectului, să instituie 

cadre de reglementare eficace care să 

includă participațiile la capitalurile 

proprii de transport și de producere de 

energie electrică și să stabilească noi 

reguli de piață care facilitează comerțul 

cu surse de energie variabile la nivelul 
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piețelor interconectate; 

Or. en 

 

Amendamentul  288 

Olle Ludvigsson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu legislația UE și cu prioritățile UE 

în materie de securitate energetică; 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu obiectivele pe termen lung în 

materie de climă, cu legislația UE și cu 

prioritățile UE în materie de securitate 

energetică; 

Or. en 

 

Amendamentul  289 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu legislația UE și cu prioritățile 

UE în materie de securitate energetică; 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu angajamentele pe termen lung 

ale UE în materie de decarbonizare și cu 

legislația UE relevantă în materie de 

mediu, precum și cu celelalte acte 

legislative relevante; solicită Comisiei să 

ia în considerare realizarea unor investiții 

de infrastructură pentru moderarea 
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cererii de energie, în special în ceea ce 

privește clădirile; 

Or. en 

 

Amendamentul  290 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu legislația UE și cu prioritățile UE 

în materie de securitate energetică; 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu legislația UE și cu prioritățile UE 

în materie de securitate energetică și 

solicită Comisiei să considere eligibile 

investițiile care moderează cererea de 

energie, de exemplu, în parcurile 

imobiliare; 

Or. en 

 

Amendamentul  291 

Vladimír Maňka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu legislația UE și cu prioritățile UE 

în materie de securitate energetică; 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu legislația UE și cu prioritățile UE 

în materie de securitate energetică; solicită 

Comisiei să ia în considerare realizarea 

unor investiții de infrastructură pentru 

moderarea cererii de energie, în special în 
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ceea ce privește clădirile; 

Or. en 

 

Amendamentul  292 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu legislația UE și cu prioritățile UE 

în materie de securitate energetică; 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea aprovizionării cu energie 

trebuie să fie în conformitate pe deplin cu 

legislația UE în materie de climă, energie 

și ajutoare de stat, cu prioritățile UE în 

materie de securitate energetică și cu 

obiectivele foii de parcurs pentru uniunea 

energetică pentru 2050; 

Or. en 

 

Amendamentul  293 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu legislația UE și cu prioritățile 

UE în materie de securitate energetică; 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu dorința statelor în cauză; 

Or. fr 
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Amendamentul  294 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu legislația UE și cu prioritățile UE 

în materie de securitate energetică; 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu legislația UE și cu prioritățile UE 

în materie de securitate energetică, 

asigurând totodată o utilizare ridicată și 

eficientă a infrastructurilor energetice 

deja existente; 

Or. en 

 

Amendamentul  295 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu legislația UE și cu prioritățile UE 

în materie de securitate energetică; 

3. subliniază faptul că toate proiectele de 

infrastructură ale UE care vizează 

diversificarea surselor de energie, a 

furnizorilor și a rutelor din domeniul 

energiei trebuie să fie în conformitate pe 

deplin cu legislația UE și cu prioritățile UE 

în materie de securitate energetică; este 

încredințat că dezvoltarea unor surse de 

energie regenerabile este esențială pentru 

uniunea energetică, având în vedere 

costurile energiei; subliniază importanța 

dezvoltării unei infrastructuri 

transfrontaliere și a intensificării 

activităților de cercetare și inovare pentru 

realizarea unor rețele energetice mai 
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inteligente și a unor soluții noi de stocare 

a energiei, precum și a unor tehnologii 

flexibile de producere de energie electrică 

pentru integrarea surselor regenerabile de 

energie; 

Or. en 

 

Amendamentul  296 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. solicită instituțiilor UE și statelor 

membre să recunoască ca investiții de 

infrastructură investițiile în eficiența 

energetică, în special în ceea ce privește 

clădirile; 

Or. en 

 

Amendamentul  297 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Herbert Reul, Christian Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. subliniază că, pentru a asigura 

securitatea aprovizionării cu energie, atât 

în condiții normale, cât și în condiții de 

urgență, precum și pentru a aproviziona 

consumatorii cu energie din surse 

competitive la nivelul Uniunii Europene și 

al Comunității Energiei, este esențială o 

infrastructură bine dezvoltată și pe deplin 

integrată, care să permită diversificarea 

consolidată a aprovizionării cu energie și 

a fluxurilor transfrontaliere; 
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Or. en 

 

Amendamentul  298 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Vladimir 

Urutchev, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana 

Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian Ehler, Henna Virkkunen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. sprijină acțiunile al căror obiectiv este 

dezvoltarea unor parteneriate energetice 

strategice cu cele mai importante țări 

producătoare, care aprovizionează UE cu 

gaze naturale sau ar putea face acest 

lucru pe viitor; invită Comisia să 

intensifice dialogul cu Norvegia și cu 

țările producătoare din coridorul sudic al 

gazelor, Africa de Nord și regiunile est-

mediteraneene și să acorde o atenție 

specială celorlalte țări producătoare de 

GNL, de exemplu, printre altele, SUA, 

Canada și Australia; 

Or. en 

 

Amendamentul  299 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. sprijină acțiunile al căror obiectiv este 

dezvoltarea unor parteneriate energetice 

strategice cu cele mai importante țări 

producătoare, care aprovizionează UE cu 

gaze naturale sau ar putea face acest 

lucru pe viitor; invită Comisia să 

intensifice dialogul cu Norvegia și cu 

țările producătoare din coridorul sudic al 

gazelor, Africa de Nord și regiunile est-
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mediteraneene; de asemenea, invită 

Comisia să acorde o atenție specială 

celorlalte țări producătoare de GNL, de 

exemplu, SUA și Canada, precum și 

celorlalți producători relevanți de GNL; 

Or. en 

 

Amendamentul  300 

Zigmantas Balčytis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. subliniază că piața europeană a 

energiei ar trebui stabilită pe cea mai utilă 

bază din punct de vedere economic, 

întrucât, în realitate, nu există nicio 

coordonare a acțiunilor statelor membre 

în ceea ce privește decizia de a continua 

sau nu proiectele energetice naționale 

care ar putea afecta securitatea energetică 

și competitivitatea unui alt stat membru; 

consideră că proiectele energetice 

naționale pe care statele membre 

intenționează să le aplice ar trebui 

evaluate în contextul asigurării securității 

energetice la nivel regional și pentru UE 

în ansamblu; 

Or. lt 

Amendamentul  301 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. își reiterează angajamentul de a 

realiza 10 % din interconectivitatea pieței 

pentru a finaliza piața internă a energiei 

din UE; de asemenea, recunoaște 

importanța realizării obiectivului 
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cantitativ de interconectivitate prin 

garantarea disponibilității infrastructurii 

naționale și transfrontaliere existente 

pentru a se asigura utilizarea eficace a 

surselor de energie europene și 

îmbunătățirea securității aprovizionării cu 

energie; 

Or. en 

 

Amendamentul  302 

Gianluca Buonanno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. consideră că dezvoltarea 

infrastructurii energetice în vederea 

asigurării continuității și securității 

aprovizionării în UE ar trebui 

implementată fără a aduce atingere 

politicii și ar trebui evaluată pe baza 

eficacității costurilor și a securității 

aprovizionării cu energie; 

Or. it 

 

Amendamentul  303 

Bernd Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. solicită Comisiei să îmbunătățească 

securitatea și protecția informatice pentru 

infrastructura energetică strategică, în 

special în vederea progreselor înregistrate 

în ceea ce privește producția industrială și 

rolul în continuă creștere al TIC în 

sectorul energetic; 
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Or. de 

 

Amendamentul  304 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că furnizorii de energie care 

provin din țări terțe trebuie să facă 

obiectul acquis-ului UE în cazul în care 

își desfășoară activitatea pe piața comună 

și invită Comisia să pună în aplicare 

legislația UE prin toate mijloacele 

disponibile pentru a permite circulația 

liberă a energiei în UE și pentru a preveni 

denaturările pe piața internă; 

4. subliniază necesitatea de a consolida 

cooperarea cu partenerii UE și de a 

recunoaște rolul important al cooperării 

internaționale în domeniul energiei, în 

special al securității energetice; în acest 

sens, subliniază faptul că toate acordurile 

interguvernamentale trebuie să se bazeze 

pe principiul respectului reciproc cu țările 

terțe implicate; 

Or. en 

 

Amendamentul  305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că furnizorii de energie care 

provin din țări terțe trebuie să facă obiectul 

acquis-ului UE în cazul în care își 

desfășoară activitatea pe piața comună și 

invită Comisia să pună în aplicare 

legislația UE prin toate mijloacele 

disponibile pentru a permite circulația 

liberă a energiei în UE și pentru a preveni 

denaturările pe piața internă; 

4. subliniază că furnizorii de energie care 

provin din țări terțe trebuie să facă obiectul 

legislației naționale în cazul în care își 

desfășoară activitatea pe piața națională; 

Or. fr 
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Amendamentul  306 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că furnizorii de energie care 

provin din țări terțe trebuie să facă obiectul 

acquis-ului UE în cazul în care își 

desfășoară activitatea pe piața comună și 

invită Comisia să pună în aplicare 

legislația UE prin toate mijloacele 

disponibile pentru a permite circulația 

liberă a energiei în UE și pentru a preveni 

denaturările pe piața internă; 

4. subliniază că furnizorii de energie care 

provin din țări terțe trebuie să facă obiectul 

acquis-ului UE în cazul în care își 

desfășoară activitatea pe piața comună și 

invită Comisia să asigure guvernanța 

dreptului Uniunii pentru a permite 

circulația liberă a energiei în UE și pentru a 

preveni denaturările pe piața internă; 

Or. en 

 

Amendamentul  307 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că furnizorii de energie care 

provin din țări terțe trebuie să facă obiectul 

acquis-ului UE în cazul în care își 

desfășoară activitatea pe piața comună și 

invită Comisia să pună în aplicare legislația 

UE prin toate mijloacele disponibile pentru 

a permite circulația liberă a energiei în UE 

și pentru a preveni denaturările pe piața 

internă; 

4. subliniază că furnizorii de energie care 

provin din țări terțe trebuie să facă obiectul 

acquis-ului UE în cazul în care își 

desfășoară activitatea pe piața comună, în 

special competiției UE și legislației 

privind ajutoarele de stat, și invită 

Comisia să pună în aplicare legislația UE 

prin toate mijloacele disponibile pentru a 

permite circulația liberă a energiei în UE și 

pentru a preveni denaturările pe piața 

internă; 

Or. en 

 

Amendamentul  308 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării 

unor state membre în raport cu piața 

internă a energiei, astfel cum s-a 

demonstrat în urma testelor de rezistență în 

domeniul gazelor efectuate de Comisie; în 

acest sens, invită Comisia să efectueze 

astfel de teste din doi în doi ani; 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important să se pună capăt dependenței 

energetice a anumitor state membre, astfel 

cum s-a demonstrat în urma testelor de 

rezistență în domeniul gazelor efectuate de 

Comisie; 

Or. fr 

 

Amendamentul  309 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării 

unor state membre în raport cu piața 

internă a energiei, astfel cum s-a 

demonstrat în urma testelor de rezistență în 

domeniul gazelor efectuate de Comisie; în 

acest sens, invită Comisia să efectueze 

astfel de teste din doi în doi ani; 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării 

statelor membre și regiunilor din cadrul 

rețelelor europene de gaze naturale și 

electricitate, astfel cum s-a demonstrat în 

urma testelor de rezistență în domeniul 

gazelor efectuate de Comisie; în acest sens, 

invită Comisia să efectueze astfel de teste 

din doi în doi ani; consideră că UE ar 

trebui să sprijine cu prioritate aceste țări, 

care sunt cele mai vulnerabile, să își 

diversifice sursele și rutele de 

aprovizionare; 

Or. en 

 

Amendamentul  310 

Vladimir Urutchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării unor 

state membre în raport cu piața internă a 

energiei, astfel cum s-a demonstrat în urma 

testelor de rezistență în domeniul gazelor 

efectuate de Comisie; în acest sens, invită 

Comisia să efectueze astfel de teste din doi 

în doi ani; 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării unor 

state membre în raport cu piața internă a 

energiei, astfel cum s-a demonstrat în urma 

testelor de rezistență în domeniul gazelor 

efectuate de Comisie; în acest sens, invită 

Comisia să efectueze astfel de teste din doi 

în doi ani; solicită, în acest sens, statelor 

membre și Comisiei să pună în aplicare 

fără întârziere recomandările referitoare 

la testele de rezistență în domeniul 

gazelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  311 

András Gyürk, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării unor 

state membre în raport cu piața internă a 

energiei, astfel cum s-a demonstrat în urma 

testelor de rezistență în domeniul gazelor 

efectuate de Comisie; în acest sens, invită 

Comisia să efectueze astfel de teste din doi 

în doi ani; 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării unor 

state membre în raport cu piața internă a 

energiei, astfel cum s-a demonstrat în urma 

testelor de rezistență în domeniul gazelor 

efectuate de Comisie; în acest sens, invită 

Comisia să efectueze astfel de teste 

periodic; 

Or. en 

 

Amendamentul  312 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării unor 

state membre în raport cu piața internă a 

energiei, astfel cum s-a demonstrat în urma 

testelor de rezistență în domeniul gazelor 

efectuate de Comisie; în acest sens, invită 

Comisia să efectueze astfel de teste din doi 

în doi ani; 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării unor 

state membre, în special a statelor membre 

cu regiuni insulare, în raport cu piața 

internă a energiei, astfel cum s-a 

demonstrat în urma testelor de rezistență în 

domeniul gazelor efectuate de Comisie; în 

acest sens, invită Comisia să efectueze 

astfel de teste din doi în doi ani; 

Or. en 

 

Amendamentul  313 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării unor 

state membre în raport cu piața internă a 

energiei, astfel cum s-a demonstrat în urma 

testelor de rezistență în domeniul gazelor 

efectuate de Comisie; în acest sens, invită 

Comisia să efectueze astfel de teste din doi 

în doi ani; 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării unor 

state membre în raport cu piața internă a 

energiei, astfel cum s-a demonstrat în urma 

testelor de rezistență în domeniul gazelor 

efectuate de Comisie; în acest sens, invită 

Comisia să efectueze astfel de teste din doi 

în doi ani și să introducă măsuri care să 

reducă cererea de energie, pentru a 

contribui la favorizarea accesului la 

energie pentru toți cetățenii; 

Or. en 

 

Amendamentul  314 

Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Philippe 

De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării unor 

state membre în raport cu piața internă a 

energiei, astfel cum s-a demonstrat în urma 

testelor de rezistență în domeniul gazelor 

efectuate de Comisie; în acest sens, invită 

Comisia să efectueze astfel de teste din doi 

în doi ani; 

5. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării unor 

state membre în raport cu piața internă a 

energiei, astfel cum s-a demonstrat în urma 

testelor de rezistență în domeniul gazelor 

efectuate de Comisie; în acest sens, invită 

Comisia să efectueze astfel de teste din doi 

în doi ani; recomandă Comisiei să ia în 

considerare efectuarea unor „teste de 

rezistență în domeniul energiei electrice”, 

pentru a oferi o perspectivă generală 

asupra rezilienței situației generale a 

pieței energetice; subliniază că astfel de 

teste ar trebui să identifice în special 

starea, capacitatea și durabilitatea întregii 

rețele de transport naționale, precum și 

nivelul de interconectare și capacitatea 

transfrontalieră; de asemenea, subliniază 

că recomandările ulterioare bazate pe 

astfel de teste de rezistență trebuie să 

includă evaluări complete ale impactului, 

atât ale planurilor naționale, cât și ale 

obiectivelor Uniunii în ceea ce privește 

abordarea tuturor punctelor de acțiune 

care rezultă din acestea; 

Or. en 

 

Amendamentul  315 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. subliniază că proiectele de 

infrastructură, cum ar fi sincronizarea 

sistemelor electroenergetice ale Statelor 

de la Marea Baltică cu sistemul energetic 

european, care rezolvă problema 

„insulelor energetice”, sunt proiecte de 

importanță strategică pentru uniunea 

energetică; 
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Or. en 

 

Amendamentul  316 

Rolandas Paksas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6b. solicită eliminarea „insulelor 

energetice” ale UE, prevăzută inițial a se 

finaliza în 2015; susține astfel că este 

obligatorie dezvoltarea interconexiunilor 

energetice pentru a elimina izolarea 

statelor membre și a asigura operarea în 

sincron a statelor membre din cadrul 

rețelei continentale europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  317 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul 

energiei, statele membre trebuie să își 

coordoneze acțiunile și să coopereze în 

acest domeniu cu vecinii lor; invită 

Comisia, în acest sens, să examineze 

modul în care structura actuală a 

măsurilor de prevenire și de intervenție în 

caz de urgență la nivel național ar putea 

fi armonizate atât la nivel regional, cât și 

la nivelul UE; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  318 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul 

energiei, statele membre trebuie să își 

coordoneze acțiunile și să coopereze în 

acest domeniu cu vecinii lor; invită 

Comisia, în acest sens, să examineze 

modul în care structura actuală a 

măsurilor de prevenire și de intervenție în 

caz de urgență la nivel național ar putea fi 

armonizate atât la nivel regional, cât și la 

nivelul UE; 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, statele membre trebuie 

să își coordoneze acțiunile și să coopereze 

cu vecinii lor în ceea ce privește 

elaborarea politicilor din domeniul 

aprovizionării cu energie; invită Comisia 

să examineze modul în care măsurile de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național, inclusiv măsurile în materie de 

eficiență energetică, ar putea fi armonizate 

atât la nivel regional, cât și la nivelul UE, 

modul în care coerența acestor măsuri 

poate fi îmbunătățită și modul în care pot 

fi reduse la minimum efectele de 

denaturare a pieței asupra acestor măsuri; 

sprijină utilizarea unei metodologii unice, 

rezistentă la proba timpului și robustă de 

evaluare a gradului de adecvare al 

sistemului european și este în favoarea 

evaluărilor referitoare la gradul de 

adecvare al sistemului regional; regretă 

introducerea unor mecanisme de 

remunerație a capacității naționale care 

au efecte de denaturare asupra pieței și 

care perpetuează finanțarea capacităților 

de producție perimate, poluante și 

ineficiente; 

Or. en 

 

Amendamentul  319 

Gianluca Buonanno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită statele membre, în 

acest sens, să examineze modul în care 

structura actuală a măsurilor de prevenire 

și de intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

Or. it 

 

Amendamentul  320 

Olle Ludvigsson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă una 

dintre problemele principale și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  321 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Antonio Tajani 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie și 

competitivitatea reprezintă problemele cele 

mai urgente și că, la elaborarea politicilor 

în domeniul energiei, statele membre 

trebuie să își coordoneze acțiunile și să 

coopereze în acest domeniu cu vecinii lor; 

invită Comisia, în acest sens, să examineze 

modul în care structura actuală a măsurilor 

de prevenire și de intervenție în caz de 

urgență la nivel național ar putea fi 

armonizate atât la nivel regional, cât și la 

nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  322 

Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă una 

dintre problemele cele mai urgente și că, 

la elaborarea politicilor în domeniul 

energiei, statele membre trebuie să își 

coordoneze acțiunile și să coopereze în 

acest domeniu cu vecinii lor; invită 

Comisia, în acest sens, să examineze 

modul în care structura actuală a măsurilor 

de prevenire și de intervenție în caz de 

urgență la nivel național ar putea fi 

armonizate atât la nivel regional, cât și la 

nivelul UE; 

Or. en 
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Amendamentul  323 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 

Kathleen Van Brempt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul 

energiei, statele membre trebuie să își 

coordoneze acțiunile și să coopereze în 

acest domeniu cu vecinii lor; invită 

Comisia, în acest sens, să examineze 

modul în care structura actuală a măsurilor 

de prevenire și de intervenție în caz de 

urgență la nivel național ar putea fi 

armonizate atât la nivel regional, cât și la 

nivelul UE; 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie trebuie să 

îmbunătățească coordonarea și 

cooperarea statelor membre în acest 

domeniu cu vecinii lor; invită Comisia, în 

acest sens, să examineze modul în care 

structura actuală a măsurilor de prevenire 

și de intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  324 

Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea cantitativă 

(eliminarea centralelor relevante ale 

sistemului, capacitățile cablurilor 

electrice) și calitativă (frecvența stabilă) a 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 
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național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național și transregional ar putea fi 

armonizate atât la nivel regional, cât și la 

nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  325 

Miroslav Poche 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă una 

dintre problemele cele mai urgente și că, 

la elaborarea politicilor în domeniul 

energiei, statele membre trebuie să își 

coordoneze acțiunile și să coopereze în 

acest domeniu cu vecinii lor; invită 

Comisia, în acest sens, să examineze 

modul în care structura actuală a măsurilor 

de prevenire și de intervenție în caz de 

urgență la nivel național ar putea fi 

armonizate atât la nivel regional, cât și la 

nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  326 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă una 
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problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

dintre problemele cele mai urgente și că 

astfel, la elaborarea politicilor în domeniul 

energiei, acestea trebuie să fie coordonate 

la nivel european, coordonarea și 

cooperarea complementare în acest 

domeniu între vecinii lor fiind, de 

asemenea, esențiale; invită Comisia, în 

acest sens, să examineze modul în care 

structura actuală a măsurilor de prevenire 

și de intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  327 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, stabilitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă alături de 

volatilitatea prețurilor și de prejudiciile 

economice care rezultă din efectele unei 

clime aflate în schimbare; subliniază, prin 

urmare, că, la elaborarea politicilor în 

domeniul energiei și climei, statele 

membre trebuie să își coordoneze acțiunile 

și să coopereze în acest domeniu cu vecinii 

lor; invită Comisia, în acest sens, să 

examineze modul în care structura actuală 

a măsurilor de prevenire și de intervenție în 

caz de urgență la nivel național ar putea fi 

armonizate atât la nivel regional, cât și la 

nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  328 

Martina Werner 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, la elaborarea politicilor 

în domeniul energiei, statele membre 

trebuie să își coordoneze acțiunile și să 

coopereze în acest domeniu cu vecinii lor; 

invită Comisia, în acest sens, să examineze 

modul în care structura actuală a măsurilor 

de prevenire și de intervenție în caz de 

urgență la nivel național ar putea fi 

armonizate atât la nivel regional, cât și la 

nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  329 

Tonino Picula 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că 

competitivitatea și durabilitatea depind de 

securitatea aprovizionării cu energie 

pentru utilizatorii finali; subliniază faptul 

că diversificarea coridoarelor gazeifere și 

o infrastructură modernă și flexibilă ar 

trebui să fie o prioritate pentru securitatea 

energetică europeană; subliniază că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 
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intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  330 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi îmbunătățite atât la 

nivel regional, cât și la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  331 

Cora van Nieuwenhuizen, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Pavel Telička, 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Jan Huitema, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie reprezintă 

problema cea mai urgentă și că, la 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

6. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea 

aprovizionării cu energie și 

competitivitatea europeană reprezintă 

problemele cele mai urgente și că, la 
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statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

elaborarea politicilor în domeniul energiei, 

statele membre trebuie să își coordoneze 

acțiunile și să coopereze în acest domeniu 

cu vecinii lor; invită Comisia, în acest sens, 

să examineze modul în care structura 

actuală a măsurilor de prevenire și de 

intervenție în caz de urgență la nivel 

național ar putea fi armonizate atât la nivel 

regional, cât și la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  332 

Marian-Jean Marinescu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. consideră că uniunea energetică ar 

trebui să se bazeze pe negocierea unitară 

cu țările terțe; consideră, în plus, că 

coordonarea pozițiilor și achizițiile 

colective de gaze naturale ar trebui să 

înceapă la nivel regional, unde mai multe 

state membre pot introduce un mecanism 

comun de negociere și pot crea centre 

regionale pentru extinderea suplimentară 

a infrastructurii de aprovizionare cu gaze; 

Or. en 

 

Amendamentul  333 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. consideră că trebuie consolidată 

diplomația energiei și a resurselor UE 

pentru a asigura accesul la metalele și 

mineralele esențiale pentru dezvoltarea și 
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producerea unor tehnologii energetice 

curate; accesul privilegiat se poate 

asigura prin conectarea sectoarelor de 

ajutorare și comercial, prin transferul de 

tehnologie și prin cooperarea în materie 

de inovare în relațiile UE cu economiile 

bogate în resurse minerale; 

Or. en 

 

Amendamentul  334 

Bernd Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6b. subliniază că, datorită pieței interne și 

comune a energiei din Europa, acordurile 

Uniunii Europene cu țările terțe în 

materie de energie au repercusiuni asupra 

politicii energetice a Uniunii Europene; 

subliniază, în acest sens, că trebuie să se 

asigure procese democratice și 

transparente și compatibilitatea cu dreptul 

Uniunii; 

Or. de 

 

Amendamentul  335 

Bernd Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6c. subliniază că principiul reciprocității 

trebuie să joace un rol important în 

acordurile energetice încheiate cu țările 

terțe, prin care trebuie să se garanteze 

standarde de calitate și conformitatea cu 

cadrele de reglementare; 
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Or. de 

 

Amendamentul  336 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia 

Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Miroslav Poche, 

Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. solicită Comisiei să instituie un cadru 

cuprinzător pentru dimensiunea externă a 

uniunii energetice și, în special, să 

promoveze parteneriate strategice cu 

țările terțe producătoare și de tranzit, 

luând totodată în considerare starea 

actuală a cooperării regionale; 

parteneriatele strategice precedente și noi 

ar trebui luate în considerare și explorate 

pentru a se îmbunătăți dialogul și 

cooperarea privind petrolul și gazele 

naturale, eficiența energetică și sursele 

regenerabile de energie, comerțul și 

interconectările uniunii energetice cu 

rețelele energetice externe; 

Or. en 

 

Amendamentul  337 

Bernd Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. solicită Comisiei, în contextul 

revizuirii Deciziei nr. 994/2012/UE de 

instituire a unui mecanism de schimb de 

informații cu privire la acordurile 

interguvernamentale dintre statele 

membre și țări terțe în domeniul energiei, 

să consolideze dispozițiile acesteia și, în 
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special, să consolideze rolul Comisiei; 

Or. de 

 

Amendamentul  338 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. consideră că Rusia nu mai poate fi 

considerată un partener de încredere, 

întrucât aceasta contestă în mod explicit 

legitimitatea legislației UE, inclusiv la 

nivelul Organizației Mondiale a 

Comerțului, utilizând aprovizionarea cu 

energie în scopuri politice; constată că 

diversificarea ofertei îmbunătățește 

poziția de negociere a țărilor în cauză în 

fața furnizorilor lor externi de gaze și 

insistă, prin urmare, că UE trebuie să 

învețe din crizele energetice din trecut în 

care a fost implicată Rusia; 

Or. en 

 

Amendamentul  339 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. subliniază faptul că protejarea 

suveranității și a drepturilor suverane ale 

statelor membre, inclusiv a drepturilor 

referitoare la explorarea și exploatarea 

resurselor naturale, reprezintă o condiție 

prealabilă de bază pentru asigurarea 

securității și stabilității energetice în 

Uniunea Europeană; 
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Or. el 

Amendamentul  340 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. subliniază că îmbunătățirea eficienței 

energetice în UE ar reduce riscul 

dependenței și ar consolida astfel poziția 

de negociere a UE în sectorul energetic; 

Or. en 

 

Amendamentul  341 

Bernd Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. solicită Comisiei să se asigure că 

întreprinderile din țările terțe care 

participă la lanțul general de producere a 

energiei al UE acționează și în 

conformitate cu obiectivele de politică ale 

UE în materie de climă și energie; 

Or. de 

 

Amendamentul  342 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6b. solicită Comisiei să consolideze 

coordonarea generală a politicilor în 
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materie de securitate a aprovizionării cu 

energie, în special prin consolidarea 

sinergiilor dintre structurile existente 

(Forumul pentalateral pentru energie 

electrică, ACER, Rețeaua europeană a 

operatorilor de sisteme de transport de 

energie electrică), pentru a: 

 - adopta o metodologie comună pentru 

evaluarea riscurilor cu privire la 

echilibrul dintre cerere și ofertă, precum 

și a normelor destinate evitării penelor de 

curent; 

 - organiza schimburi referitoare la 

bilanțurile previzionale energetice ale 

statelor membre, care merg dincolo de 

planurile de dezvoltare a rețelei de 10 ani; 

 - adopta obiective comune și convergente 

în materie de securitate a aprovizionării, 

luând în considerare orientările 

energetice ale statelor membre; 

 - recomanda soluții comune, care respectă 

mixurile energetice naționale; 

 - a identifica proiectele de infrastructură 

prioritare în materie de securitate a 

aprovizionării și a eligibilității acestora 

pentru finanțare europeană. 

Or. fr 

 

Amendamentul  343 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6b. solicită Comisiei să înainteze 

propuneri de revizuire a 

Regulamentului (UE) nr. 994/2010 

privind securitatea aprovizionării cu gaze 

naturale, astfel încât statele membre să fie 

obligate să stabilească o strategie de 

promovare a reducerii consumului de 
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gaze naturale prin intermediul eficienței 

energetice, al stocării energiei și al 

trecerii de la combustibili la surse 

regenerabile de energie; 

Or. en 

 

Amendamentul  344 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze 

contracte energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  345 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze 

contracte energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 
privind piața internă al UE și a normelor 

7. invită Comisia să analizeze structura 

potențială și caracterul adecvat ale unui 

mecanism de achiziționare colectivă și 

impactul acestuia asupra funcționării 

pieței interne a gazelor, întreprinderile 

care au fost afectate și contribuția unui 

astfel de mecanism la garantarea 

securității aprovizionării cu gaze; constată 
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UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

că, întrucât există mai multe modele de 

mecanisme de achiziționare colectivă, 

trebuie să se depună eforturi suplimentare 

pentru a stabili care este cel mai avantajos 

model bazat pe piață aplicabil regiunilor 

UE și furnizorilor vizați, precum și 

condițiile excepționale atunci când ar 

putea fi introdus un mecanism de 

achiziționare colectivă; recomandă, între 

timp, Comisiei să sprijine statele membre 

care doresc să negocieze contracte 

energetice în mod voluntar, în 

conformitate cu acquis-ul privind piața 

internă al UE și a normelor UE în materie 

de concurență, precum și a normelor 

Organizației Mondiale a Comerțului; 

Or. en 

 

Amendamentul  346 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze 

contracte energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

7. invită Comisia să nu se implice în 

negocierile referitoare la contractele de 

aprovizionare cu energie și, prin urmare, 

în conformitate cu principiul 

subsidiarității și cu mecanismul de 

cooperare consolidat, să le acorde statelor 

membre suveranitate deplină în ceea ce 

privește gestionarea aprovizionării cu 

energie și securitatea energetică; 

Or. fr 

 

Amendamentul  347 

Gunnar Hökmark 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze 

contracte energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

7. subliniază faptul că contractele 

energetice trebuie să se bazeze pe 

prețurile pieței și pe concurență și 

subliniază că toate negocierile desfășurate 

de statele membre cu privire la contractele 

pe termen lung trebuie să fie condiționate 

de respectarea acquis-ului privind piața 

internă al UE și a normelor UE în materie 

de concurență, precum și a normelor 

Organizației Mondiale a Comerțului; 

Or. en 

 

Amendamentul  348 

András Gyürk, Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze contracte 

energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze contracte 

energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de achiziții 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

Or. en 

 

Amendamentul  349 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Janusz 

Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian Ehler, 

Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze contracte 

energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre ale UE și Secretariatului 

Comunității Energiei să sprijine părțile 

contractante ale Comunității Energiei 
care doresc să negocieze contracte 

energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

Or. en 

 

Amendamentul  350 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze contracte 

energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze acorduri 

energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie eficientă 

din punctul de vedere al costurilor și 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

Or. en 
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Amendamentul  351 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze contracte 

energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze contracte 

energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență; 

Or. en 

 

Amendamentul  352 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze 
contracte energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

7. invită Comisia să exploreze posibilitățile 

unui mecanism de negociere comun 

pentru contracte energetice în mod 

voluntar și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

Or. en 
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Amendamentul  353 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze contracte 

energetice în mod voluntar, prin 

introducerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului; 

7. invită Comisia să sprijine acele state 

membre care doresc să negocieze contracte 

energetice în mod voluntar, prin 

propunerea unui mecanism de negociere 

comun, și subliniază că funcționarea unui 

astfel de mecanism trebuie să fie 

condiționată de respectarea acquis-ului 

privind piața internă al UE și a normelor 

UE în materie de concurență, precum și a 

normelor Organizației Mondiale a 

Comerțului și trebuie să asigure protecția 

informațiilor comerciale sensibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  354 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export, clauzele 

legate de destinație și clauzele ferme de 

cumpărare; de asemenea, Comisia ar 
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trebui să întocmească liste ale clauzelor 

care îi interzic unei terțe părți să 

condiționeze aprovizionarea cu energie de 

acordarea unui acces preferențial la 

infrastructura de transport energetică din 

UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  355 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Cornelia 

Ernst, João Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul 

sau mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

8. subliniază că, la cererea statelor 

membre, Comisia ar putea să participe în 

calitate de observator la negocierile 

referitoare la acordurile 

interguvernamentale; cu toate acestea, 

este important să nu se pericliteze 

capacitatea statelor membre de a negocia 

conținutul acordurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  356 

Gianluca Buonanno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 8. subliniază nevoia de transparență mai 
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interguvernamentale, s-ar putea realiza o 
transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul 

sau mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

mare în ceea ce privește acordurile 

interguvernamentale referitoare la 

energie care implică unul sau mai multe 

state membre și țări terțe; subliniază faptul 

că, în temeiul articolului 13 alineatul (6) 

litera (a) din Regulamentul (UE) 

nr. 994/2010, atunci când semnează 

acorduri interguvernamentale cu țări terțe 

care au un impact asupra dezvoltării 

infrastructurilor de gaze și aprovizionării 

cu gaze, statele membre trebuie să 

informeze Comisia, pentru a-i permite 

acesteia să evalueze situația referitoare la 

securitatea aprovizionării cu energie la 

nivelul UE; 

Or. it 

 

Amendamentul  357 

Bernd Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, se va realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, în 

special prin impunerea unei cerințe 

obligatorii pentru Comisie de a participa 

la toate negocierile pentru a consolida 

poziția statelor membre individuale cu 

privire la terțele țări implicate în 

negocieri, de a promova transparența în 

sectorul energetic și de a garanta 

compatibilitatea cu acquis-ul Uniunii; 

solicită Comisiei să transmită periodic 

rapoarte Parlamentului European cu 

privire la acordurile interguvernamentale 

ale UE încheiate cu țările terțe; 

Or. de 
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Amendamentul  358 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea elimina 

rolul Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe; 

consideră, de asemenea, că Comisia nu ar 

trebui să facă nicio evaluare ex-ante și ex-

post, nici să întocmească liste ale clauzelor 

din acorduri; 

Or. fr 

 

Amendamentul  359 

Algirdas Saudargas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri; remarcă, de asemenea, că 

Comisia ar trebui să facă evaluări ex-ante 

și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 
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ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

Or. en 

 

Amendamentul  360 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Christian Ehler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export, clauzele 

legate de destinație, clauzele ferme de 

cumpărare și indexarea petrolului la 

tarifarea gazelor naturale; 

Or. en 

 

Amendamentul  361 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; 

Or. en 

 

Amendamentul  362 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; 

Or. en 
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Amendamentul  363 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă sau de nerespectare a 

obiectivelor UE în materie de climă și 

energie; remarcă, de asemenea, că Comisia 

ar trebui să facă evaluări ex-ante și ex-post 

și să întocmească liste ale clauzelor 

pozitive și negative din acorduri, cum ar fi 

interdicția de export și clauzele legate de 

destinație; 

Or. en 

 

Amendamentul  364 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Paul Tang, Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 
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de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; 

Or. en 

 

Amendamentul  365 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante ale impactului - respectând pe deplin 

informațiile comerciale sensibile, și să 

sugereze liste ale clauzelor pozitive și 

negative din acorduri, cum ar fi interdicția 

de export și clauzele legate de destinație; 

Or. en 

 

Amendamentul  366 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Cora van 

Nieuwenhuizen, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei la 

aceste negocieri, atunci când există riscul 

de abuz din partea unui furnizor aflat în 

poziție dominantă; remarcă, de asemenea, 

că Comisia ar trebui să facă evaluări ex-

ante și ex-post și să întocmească liste ale 

clauzelor pozitive și negative din acorduri, 

cum ar fi interdicția de export și clauzele 

legate de destinație; 

8. subliniază că, în cazul acordurilor 

interguvernamentale, s-ar putea realiza o 

transparență mai mare prin consolidarea 

rolului Comisiei în cadrul negocierilor 

referitoare la energie care implică unul sau 

mai multe state membre și țări terțe, 

inclusiv prin participarea Comisiei cu titlu 

consultativ la aceste negocieri, pentru a 

atenua riscurile de abuz din partea unui 

furnizor aflat în poziție dominantă; 

remarcă, de asemenea, că Comisia ar trebui 

să facă evaluări ex-ante și ex-post și să 

întocmească liste ale clauzelor pozitive și 

negative din acorduri, cum ar fi interdicția 

de export și clauzele legate de destinație; 

Or. en 

 

Amendamentul  367 

Gianluca Buonanno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. reiterează faptul că orice mecanism 

obligatoriu de achiziționare colectivă la 

nivelul UE, și în ceea ce privește rolul 

Comisiei în cadrul negocierilor sau al 

acordurilor interguvernamentale, este 

incompatibil cu articolul 194 din TFUE; 

Or. it 

 

Amendamentul  368 

Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. solicită Comisiei să includă dispoziții 

importante de evaluare ex-ante a 

contractelor comerciale de aprovizionare 

cu gaze în revizuirea Regulamentului 

privind securitatea aprovizionării cu gaze 

naturale; 

Or. en 

 

Amendamentul  369 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a 

se asigura conformitatea lor cu legislația 

UE, în particular cu cel de al treilea 

pachet privind energia; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  370 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a 

se asigura conformitatea lor cu legislația 

UE, în particular cu cel de al treilea 

pachet privind energia; 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul  371 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Patrizia Toia, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sorin Moisă, Paul Tang, Miroslav 

Poche, Simona Bonafè 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a 

se asigura conformitatea lor cu legislația 

UE, în particular cu cel de al treilea 

pachet privind energia; 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie să respecte 

condițiile stabilite în Decizia 

nr. 994/2012/UE de instituire a unui 

mecanism de schimb de informații cu 

privire la acordurile interguvernamentale 

dintre statele membre și țări terțe; solicită 

Comisiei să revizuiască Decizia 

nr. 994/2012/UE astfel încât să 

consolideze mecanismul de informare; 

Or. en 

 

Amendamentul  372 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a se 

asigura conformitatea lor cu legislația UE, 

în particular cu cel de al treilea pachet 

privind energia; 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE ar trebui discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a se 

asigura conformitatea lor cu legislația UE, 

în particular cu cel de al treilea pachet 

privind energia; 

Or. en 
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Amendamentul  373 

Gianluca Buonanno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a 

se asigura conformitatea lor cu legislația 

UE, în particular cu cel de al treilea pachet 

privind energia; 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie să asigure 

conformitatea lor cu legislația UE, în 

particular cu cel de al treilea pachet privind 

energia; 

Or. it 

 

Amendamentul  374 

Algirdas Saudargas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a se 

asigura conformitatea lor cu legislația UE, 

în particular cu cel de al treilea pachet 

privind energia; 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a se 

asigura conformitatea lor cu legislația UE, 

în particular cu cel de al treilea pachet 

privind energia, și pentru a se asigura că 

acestea nu amenință securitatea 

aprovizionării cu energie; 

Or. en 

 

Amendamentul  375 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a se 

asigura conformitatea lor cu legislația UE, 

în particular cu cel de al treilea pachet 

privind energia; 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a se 

asigura conformitatea lor cu legislația UE, 

în particular cu cel de al treilea pachet 

privind energia; subliniază faptul că aceste 

discuții și consultări trebuie să fie folosite 

ca instrument pentru consolidarea puterii 

de negociere dintre statele membre ale UE 

și societăți, respectând totodată pe deplin 

informațiile sensibile din punct de vedere 

comercial, precum și că acestea nu 

trebuie să pună în niciun caz în pericol 

substanța și conținutul acestor acorduri, 

ci trebuie să se asigure că aceste acorduri 

respectă dreptul relevant al Uniunii și cele 

mai bune interese ale societăților și ale 

statelor membre vizate; 

Or. en 

 

Amendamentul  376 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a se 

asigura conformitatea lor cu legislația UE, 

în particular cu cel de al treilea pachet 

privind energia; 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a se 

asigura conformitatea lor cu legislația UE, 

în particular cu cel de al treilea pachet 

privind energia, asigurându-se, în același 

timp, protejarea informațiilor sensibile 

privind societățile respective și secretele 

comerciale ale societăților private care 

funcționează pe piața internă a energiei; 

Or. en 
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Amendamentul  377 

Bernd Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a se 

asigura conformitatea lor cu legislația UE, 

în particular cu cel de al treilea pachet 

privind energia; 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate (pe baza 

participării obligatorii la negocieri), 

pentru a se asigura conformitatea lor cu 

legislația UE, în particular cu cel de al 

treilea pachet privind energia; 

Or. de 

 

Amendamentul  378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a 

se asigura conformitatea lor cu legislația 

UE, în particular cu cel de al treilea 

pachet privind energia; 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE nu țin de competența 

Comisiei, ci de suveranitatea deplină a 

statelor; respinge, în special, cel de al 

treilea pachet privind energia, care uzurpă 

prerogativele strategice ale statelor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  379 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că, în viitor, toate acordurile 

energetice interguvernamentale încheiate 

cu părți din afara UE trebuie discutate cu 

Comisia înainte de a fi semnate, pentru a se 

asigura conformitatea lor cu legislația UE, 

în particular cu cel de al treilea pachet 

privind energia; 

9. subliniază că, în viitor, Comisia ar 

trebui să fie informată cu privire la toate 

acordurile energetice interguvernamentale 

încheiate cu părți din afara UE, în 

conformitate cu articolul 13 alineatul (6) 

litera (a) din Regulamentul (UE) 

nr. 994/2010, înainte de a fi semnate, 

pentru a se asigura conformitatea lor cu 

legislația UE, în particular cu cel de al 

treilea pachet privind energia; 

Or. en 

 

Amendamentul  380 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. îi solicită Comisiei să mărească 

transparența contractelor comerciale de 

gaz, cu scopul de a elimina efectiv 

clauzele abuzive și a asigura verificări ex-

ante mai bune ale conformității cu 

legislația UE și cu prevederile în materie 

de securitate energetică; 

eliminat; 

Or. fr 

 

Amendamentul  381 

Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas, Jan Huitema 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. îi solicită Comisiei să mărească 

transparența contractelor comerciale de 

gaz, cu scopul de a elimina efectiv 

eliminat 
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clauzele abuzive și a asigura verificări ex-

ante mai bune ale conformității cu 

legislația UE și cu prevederile în materie 

de securitate energetică; 

Or. en 

 

Amendamentul  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. îi solicită Comisiei să mărească 

transparența contractelor comerciale de 

gaz, cu scopul de a elimina efectiv 

clauzele abuzive și a asigura verificări ex-

ante mai bune ale conformității cu 

legislația UE și cu prevederile în materie 

de securitate energetică; 

10. îi solicită Comisiei să asigure 

conformitatea deplină cu dreptul Uniunii 

al tuturor acordurilor referitoare la 

achiziționarea gazelor naturale de la 

furnizori externi, în special consolidarea 

transparenței; subliniază că consolidarea 

transparenței va conduce la 

îmbunătățirea puterii de negociere a 

statelor membre și a întreprinderilor 

sociale și că va asigura o abordare bazată 

mai puternic pe piață față de acordurile 

energetice internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  383 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Cornelia Ernst 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. îi solicită Comisiei să mărească 

transparența contractelor comerciale de 

gaz, cu scopul de a elimina efectiv clauzele 

abuzive și a asigura verificări ex-ante mai 

bune ale conformității cu legislația UE și 

cu prevederile în materie de securitate 

energetică; 

10. solicită statelor membre să comunice 

Comisiei, în mod voluntar, contractele 
comerciale de gaz la care se face trimitere 

în mod explicit în acordurile 

interguvernamentale, cu scopul de a 

elimina efectiv clauzele abuzive; în ceea ce 

privește contractele comerciale de gaz, 
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trebuie garantată confidențialitatea 

informațiilor comerciale sensibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  384 

Gianluca Buonanno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. îi solicită Comisiei să mărească 

transparența contractelor comerciale de 

gaz, cu scopul de a elimina efectiv clauzele 

abuzive și a asigura verificări ex-ante mai 

bune ale conformității cu legislația UE și 

cu prevederile în materie de securitate 

energetică; 

10. le solicită statelor membre să mărească 

transparența contractelor comerciale de 

gaz, cu scopul de a elimina efectiv clauzele 

abuzive și a asigura verificări ex-ante mai 

bune ale conformității cu legislația UE și 

cu prevederile în materie de securitate 

energetică; 

Or. it 

 

Amendamentul  385 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. îi solicită Comisiei să mărească 

transparența contractelor comerciale de 

gaz, cu scopul de a elimina efectiv clauzele 

abuzive și a asigura verificări ex-ante mai 

bune ale conformității cu legislația UE și 

cu prevederile în materie de securitate 

energetică; 

10. îi solicită Comisiei să revizuiască 

legislația existentă relevantă, cu scopul de 

a mări transparența contractelor 

comerciale de gaz și de petrol, precum și 

de a elimina efectiv clauzele abuzive, 

asigurând verificări ex-ante mai bune ale 

conformității cu legislația UE și cu 

prevederile în materie de securitate 

energetică; 

Or. en 
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Amendamentul  386 

Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, 

Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. îi solicită Comisiei să mărească 

transparența contractelor comerciale de 

gaz, cu scopul de a elimina efectiv clauzele 

abuzive și a asigura verificări ex-ante mai 

bune ale conformității cu legislația UE și 

cu prevederile în materie de securitate 

energetică; 

10. îi solicită Comisiei să mărească 

transparența contractelor comerciale de 

gaz, cu scopul de a elimina efectiv clauzele 

abuzive și a asigura verificări ex-ante mai 

bune ale conformității cu legislația UE și 

cu prevederile în materie de securitate 

energetică; subliniază că consolidarea 

transparenței va conduce la 

îmbunătățirea puterii de negociere a 

statelor membre și a întreprinderilor 

sociale și că va asigura o abordare bazată 

mai puternic pe piață față de acordurile 

energetice internaționale, respectând, în 

același timp, pe deplin informațiile 

comerciale sensibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  387 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. invită Comisia să elaboreze modele de 

proiecte de contract și orientări care să 

cuprindă o listă orientativă de clauze 

abuzive, creând astfel un material de 

referință pe care autoritățile competente și 

societățile să-l poată consulta în cadrul 

activităților lor de contractare; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  388 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Christian Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. invită Comisia să elaboreze modele de 

proiecte de contract și orientări care să 

cuprindă o listă orientativă de clauze 

abuzive, creând astfel un material de 

referință pe care autoritățile competente și 

societățile să-l poată consulta în cadrul 

activităților lor de contractare; 

11. invită Comisia să elaboreze modele de 

proiecte de contract și orientări care să 

cuprindă o listă orientativă de clauze 

abuzive, creând astfel un material de 

referință pe care autoritățile competente și 

societățile să-l poată consulta în cadrul 

activităților lor de contractare; solicită, în 

plus, Comisiei să publice evaluări 

trimestriale ale prețurilor medii de import; 

Or. en 

 

Amendamentul  389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. invită Comisia să elaboreze modele de 

proiecte de contract și orientări care să 

cuprindă o listă orientativă de clauze 

abuzive, creând astfel un material de 

referință pe care autoritățile competente și 

societățile să-l poată consulta în cadrul 

activităților lor de contractare; 

11. invită Comisia să se abțină de la 

elaborarea unor modele de proiecte de 

contract și orientări care să cuprindă o listă 

orientativă de clauze abuzive; 

Or. fr 

 

Amendamentul  390 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. invită Comisia să elaboreze modele de 

proiecte de contract și orientări care să 

cuprindă o listă orientativă de clauze 

abuzive, creând astfel un material de 

referință pe care autoritățile competente și 

societățile să-l poată consulta în cadrul 

activităților lor de contractare; 

11. invită Comisia să elaboreze modele de 

proiecte de contract și orientări care să 

cuprindă o listă orientativă de clauze 

relevante pentru interesele Uniunii, 

creând astfel un material de referință pe 

care autoritățile competente și societățile 

să-l poată consulta în cadrul activităților lor 

de contractare; solicită statelor membre să 

își intensifice cooperarea privind 

mecanismul de schimb de informații în 

ceea privește acordurile 

interguvernamentale cu țări terțe în 

domeniul energiei, pentru a mări 

transparența și a-și mobiliza puterea de 

negociere față de țările terțe, garantând 

astfel o energie mai accesibilă 

consumatorilor europeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  391 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că, pentru a asigura 

condiții competitive egale și a consolida 

poziția în cadrul negocierilor a 

societăților UE în raport cu furnizorii 

externi, caracteristicile esențiale ale 

contractelor ar trebui agregate și 

publicate regulat, astfel încât să se 

stabilească un material de referință la 

care să se poată raporta autoritățile 

competente și societățile în cadrul 

negocierilor lor viitoare, protejând în 

același timp caracterul confidențial al 

informațiilor sensibile; 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul  392 

Martina Werner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că, pentru a asigura 

condiții competitive egale și a consolida 

poziția în cadrul negocierilor a 

societăților UE în raport cu furnizorii 

externi, caracteristicile esențiale ale 

contractelor ar trebui agregate și 

publicate regulat, astfel încât să se 

stabilească un material de referință la 

care să se poată raporta autoritățile 

competente și societățile în cadrul 

negocierilor lor viitoare, protejând în 

același timp caracterul confidențial al 

informațiilor sensibile; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  393 

Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că, pentru a asigura 

condiții competitive egale și a consolida 

poziția în cadrul negocierilor a 

societăților UE în raport cu furnizorii 

externi, caracteristicile esențiale ale 

contractelor ar trebui agregate și 

publicate regulat, astfel încât să se 

stabilească un material de referință la 

care să se poată raporta autoritățile 

competente și societățile în cadrul 

negocierilor lor viitoare, protejând în 

eliminat 
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același timp caracterul confidențial al 

informațiilor sensibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că, pentru a asigura condiții 

competitive egale și a consolida poziția în 

cadrul negocierilor a societăților UE în 

raport cu furnizorii externi, caracteristicile 

esențiale ale contractelor ar trebui 

agregate și publicate regulat, astfel încât 

să se stabilească un material de referință 

la care să se poată raporta autoritățile 

competente și societățile în cadrul 

negocierilor lor viitoare, protejând în 

același timp caracterul confidențial al 

informațiilor sensibile; 

12. subliniază că, pentru a consolida 

poziția în cadrul negocierilor a societăților 

UE în raport cu furnizorii externi, 

caracteristicile esențiale ale contractelor, 

statelor trebuie să li se acorde 

prerogativele suverane și libertatea, ca 

garanți unici pe termen lung, protejând în 

același timp caracterul confidențial al 

informațiilor sensibile; 

Or. fr 

 

Amendamentul  395 

András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că, pentru a asigura condiții 

competitive egale și a consolida poziția în 

cadrul negocierilor a societăților UE în 

raport cu furnizorii externi, caracteristicile 

esențiale ale contractelor ar trebui agregate 

și publicate regulat, astfel încât să se 

stabilească un material de referință la 

care să se poată raporta autoritățile 

competente și societățile în cadrul 

12. subliniază că, pentru a asigura condiții 

competitive egale și a consolida poziția în 

cadrul negocierilor a societăților UE în 

raport cu furnizorii externi, caracteristicile 

esențiale ale contractelor ar trebui agregate 

și publicate regulat, astfel încât să se creeze 

transparență de care să se poată folosi 
autoritățile competente și societățile în 

cadrul negocierilor lor viitoare, protejând 
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negocierilor lor viitoare, protejând în 

același timp caracterul confidențial al 

informațiilor sensibile; 

în același timp caracterul confidențial al 

informațiilor sensibile și asigurând 

respectarea dreptului Uniunii în materie 

de concurență; 

Or. en 

 

Amendamentul  396 

Gianluca Buonanno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că, pentru a asigura condiții 

competitive egale și a consolida poziția în 

cadrul negocierilor a societăților UE în 

raport cu furnizorii externi, caracteristicile 

esențiale ale contractelor ar trebui agregate 

și publicate regulat, astfel încât să se 

stabilească un material de referință la care 

să se poată raporta autoritățile competente 

și societățile în cadrul negocierilor lor 

viitoare, protejând în același timp 

caracterul confidențial al informațiilor 

sensibile; 

12. subliniază că, pentru a asigura condiții 

competitive egale și a consolida poziția în 

cadrul negocierilor a societăților UE în 

raport cu furnizorii externi, caracteristicile 

esențiale ale contractelor ar trebui agregate 

și comunicate regulat autorităților 

competente, astfel încât să se stabilească 

un material de referință la care să se poată 

raporta atât autoritățile competente, cât și 

societățile în cadrul negocierilor lor 

viitoare, protejând în același timp 

caracterul confidențial al informațiilor 

sensibile; 

Or. it 

 

Amendamentul  397 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că, pentru a asigura condiții 

competitive egale și a consolida poziția în 

cadrul negocierilor a societăților UE în 

raport cu furnizorii externi, caracteristicile 

esențiale ale contractelor ar trebui agregate 

și publicate regulat, astfel încât să se 

12. subliniază că, pentru a asigura condiții 

competitive egale și a consolida poziția în 

cadrul negocierilor a societăților UE în 

raport cu furnizorii externi, caracteristicile 

esențiale ale contractelor ar trebui să fie 

agregate și mai transparente, astfel încât 
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stabilească un material de referință la care 

să se poată raporta autoritățile competente 

și societățile în cadrul negocierilor lor 

viitoare, protejând în același timp 

caracterul confidențial al informațiilor 

sensibile; 

să se stabilească un material de referință 

orientativ la care să se poată face trimitere 

în cadrul negocierilor lor viitoare, 

protejând în același timp caracterul 

confidențial al informațiilor sensibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  398 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Cora 

van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că, pentru a asigura condiții 

competitive egale și a consolida poziția în 

cadrul negocierilor a societăților UE în 

raport cu furnizorii externi, caracteristicile 

esențiale ale contractelor ar trebui agregate 

și publicate regulat, astfel încât să se 

stabilească un material de referință la care 

să se poată raporta autoritățile competente 

și societățile în cadrul negocierilor lor 

viitoare, protejând în același timp 

caracterul confidențial al informațiilor 

sensibile; 

12. subliniază că, pentru a asigura condiții 

competitive egale și a consolida poziția în 

cadrul negocierilor a societăților UE în 

raport cu furnizorii externi, caracteristicile 

esențiale ale contractelor ar trebui agregate 

și publicate regulat, astfel încât să se 

stabilească un material de referință la care 

să se poată raporta autoritățile competente 

și societățile în cadrul negocierilor lor 

viitoare, protejând în același timp 

caracterul confidențial al informațiilor 

sensibile, asigurând astfel o abordare 

bazată mai puternic pe piață și o 

concurență reală în ceea ce privește 

contractele energetice și evitând abuzurile 

din partea țărilor terțe aflate în poziție 

dominantă; 

Or. en 

 

Amendamentul  399 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  400 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  401 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

eliminat; 

Or. fr 
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Amendamentul  402 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  403 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să asigure 

realizarea obiectivului de reducere a 

dependenței de importurile de energie și să 

publice regulat rapoarte intermediare în 

această privință; reamintește, în acest 

context, că politicile ambițioase pentru 

energia din surse regenerabile și eficiența 

energetică pentru 2020, 2030 și 2050 vor 

fi elementele principale ale realizării 

acestui obiectiv; 

Or. en 

 

Amendamentul  404 

Gianluca Buonanno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să publice rapoarte 

periodice privind progresele înregistrate 

cu privire la reducerea dependenței de 

importurile de energie ale UE; 

Or. it 

Amendamentul  405 

Olle Ludvigsson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să adopte măsuri 

pentru a reduce dependența de importurile 

de energie prin creșterea utilizării surselor 

regenerabile de energie și a îmbunătățirii 

eficienței energetice; de asemenea, 

îndeamnă Comisia să publice regulat 

rapoarte intermediare în această privință; 

Or. en 

 

Amendamentul  406 

Eugen Freund 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să definească 

securitatea aprovizionării cu energie ca 

obiectiv principal și să stabilească ulterior 

o țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

Or. en 
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Amendamentul  407 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să publice regulat 

rapoarte intermediare cu privire la 

dependența de importuri; 

Or. en 

 

Amendamentul  408 

Vladimír Maňka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință, obiectivul 

acesteia fiind de a integra rolul esențial al 

eficienței energetice drept sursă 

principală de combustibil la nivel global, 

conform Agenției Internaționale a 

Energiei, și drept cea mai ieftină și mai 

rapidă metodă de a reduce facturile 

gospodăriilor și industriilor europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  409 

Jeppe Kofod 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; subliniază 

rolul important pe care îl joacă eficiența 

energetică și sursele regenerabile de 

energie în realizarea acestor obiective; 

Or. en 

 

Amendamentul  410 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Paul 

Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să ia în considerare 

stabilirea unei ținte valabile pentru 

întreaga UE de reducere a dependenței de 

importurile de energie și să publice regulat 

rapoarte intermediare în această privință; 

cu toate acestea, consideră că obiectivele 

obligatorii și executorii adecvate sau 

eficiența energetică și sursele 

regenerabile de energie reprezintă 

principalul mijloc de reducere a 

dependenței de importuri; invită Comisia 

să prezinte propuneri de revizuire a 

Regulamentului (UE) nr. 994/2010 

privind securitatea aprovizionării cu gaze 

naturale, cu scopul de a consolida 

rezervele și de a crea rezerve strategice 

comune în vederea facilitării trecerii de la 

gaze naturale la sursele regenerabile de 

energie, cum ar fi biomasa, energia 

termică și energia solară; 

Or. en 
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Amendamentul  411 

Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să ia în considerare 

stabilirea unei ținte valabile pentru 

întreaga UE de reducere a dependenței de 

importurile de energie și să publice regulat 

rapoarte intermediare în această privință; 

cu toate acestea, consideră că obiectivele 

obligatorii și executorii adecvate sau 

eficiența energetică și sursele 

regenerabile de energie reprezintă 

principalul mijloc de reducere a 

dependenței de importuri; invită Comisia 

să prezinte propuneri de revizuire a 

Regulamentului (UE) nr. 994/2010 

privind securitatea aprovizionării cu gaze 

naturale, cu scopul de a consolida 

rezervele și de a crea rezerve strategice 

comune în vederea facilitării trecerii de la 

gaze naturale la sursele regenerabile de 

energie, cum ar fi energia geotermală, 

solară, eoliană, mareică și biomasa, în 

cazul în care biomasa respectă ILUC; 

Or. en 

 

Amendamentul  412 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă orientativă pentru întreaga 

UE de reducere a dependenței de 

importurile de energie și să publice regulat 

rapoarte intermediare în această privință; 
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Or. en 

 

Amendamentul  413 

Pilar del Castillo Vera 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie, să monitorizeze gradul de 

diversificare a importurilor și să publice 

regulat rapoarte intermediare în această 

privință; 

Or. es 

 

Amendamentul  414 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE și să 

adopte măsuri concrete de reducere a 

dependenței de importurile de energie și să 

publice regulat rapoarte intermediare în 

această privință; 

Or. en 

 

Amendamentul  415 

Kathleen Van Brempt, Martina Werner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. îi solicită Comisiei să stabilească o 

țintă valabilă pentru întreaga UE de 

reducere a dependenței de importurile de 

energie și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

13. îi solicită Comisiei să ia în considerare 

stabilirea unei ținte valabile pentru 

întreaga UE de reducere a dependenței de 

combustibilii fosili și să publice regulat 

rapoarte intermediare în această privință; 

Or. en 

 

Amendamentul  416 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen 

Van Brempt, Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază că este esențial să se 

mărească participarea industriei și 

tehnologiei europene în toate fazele 

lanțului de producere a energiei, care 

include nu doar materiile prime, ci și 

generarea, rafinarea, stocarea, 

transportul și distribuția, deoarece acestea 

sunt elemente cruciale pentru reducerea 

dependenței UE de importurile de 

energie; 

Or. en 

 

Amendamentul  417 

Bernd Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13b. subliniază că, având în vedere în 

special decuplarea fabricilor și 

dezvoltarea producției industriale în 
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general, este esențial să se 

îmbunătățească participarea industriei și 

tehnologiei europene la întregul lanț de 

producere a energiei; 

Or. de 

 

Amendamentul  418 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, experiența, know-

how-ul și nevoile și costurile economice 

care le sunt proprii constituie un avantaj 

pentru UE în ansamblul său, deoarece îi 

mărește reziliența la întreruperile în 

aprovizionare, îi permite să facă alegeri 

energetice optime din punctul de vedere al 

costurilor și face posibilă dezvoltarea și 

concurența pe piață a unor tehnologii 

diferite, ceea ce determină o reducere a 

costurilor energiei; 

eliminat; 

Or. fr 

 

Amendamentul  419 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, experiența, know-

how-ul și nevoile și costurile economice 

care le sunt proprii constituie un avantaj 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, experiența, know-

how-ul și nevoile și costurile economice 

care le sunt proprii constituie un avantaj 
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pentru UE în ansamblul său, deoarece îi 

mărește reziliența la întreruperile în 

aprovizionare, îi permite să facă alegeri 

energetice optime din punctul de vedere al 

costurilor și face posibilă dezvoltarea și 

concurența pe piață a unor tehnologii 

diferite, ceea ce determină o reducere a 

costurilor energiei; 

pentru UE în ansamblul său – cu 

înțelegerea comună conform căreia 

obiectivele UE în materie de climă și de 

energie sunt realizate –, deoarece îi 

permite să profite de avantajele pe care le 

oferă circumstanțele naturale, mărește 

reziliența la întreruperile în aprovizionare, 

îi permite să facă alegeri energetice optime 

din punctul de vedere al costurilor și face 

posibilă dezvoltarea și concurența pe piață 

a unor tehnologii diferite, ceea ce 

determină o reducere a costurilor energiei; 

Or. en 

 

Amendamentul  420 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, experiența, know-

how-ul și nevoile și costurile economice 

care le sunt proprii constituie un avantaj 

pentru UE în ansamblul său, deoarece îi 

mărește reziliența la întreruperile în 

aprovizionare, îi permite să facă alegeri 

energetice optime din punctul de vedere al 

costurilor și face posibilă dezvoltarea și 

concurența pe piață a unor tehnologii 

diferite, ceea ce determină o reducere a 

costurilor energiei; 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, experiența, know-

how-ul și nevoile și costurile totale care le 

sunt proprii constituie un avantaj pentru 

UE în ansamblul său, deoarece îi mărește 

reziliența la întreruperile în aprovizionare, 

îi permite să facă alegeri energetice optime 

din punctul de vedere al costurilor și face 

posibilă dezvoltarea și concurența pe piață 

a unor tehnologii diferite, ceea ce 

determină o reducere a costurilor energiei, 

contribuind, în același timp, la obiectivele 

comune referitoare la strategiile și 

politicile în materie de energie și de climă; 

Or. en 

 

Amendamentul  421 

Martina Werner, Jeppe Kofod 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, experiența, know-

how-ul și nevoile și costurile economice 

care le sunt proprii constituie un avantaj 

pentru UE în ansamblul său, deoarece îi 

mărește reziliența la întreruperile în 

aprovizionare, îi permite să facă alegeri 

energetice optime din punctul de vedere al 

costurilor și face posibilă dezvoltarea și 

concurența pe piață a unor tehnologii 

diferite, ceea ce determină o reducere a 

costurilor energiei; 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, experiența, know-

how-ul și nevoile și costurile economice 

care le sunt proprii constituie un avantaj 

pentru UE în ansamblul său, deoarece îi 

mărește reziliența la întreruperile în 

aprovizionare; cu toate acestea, subliniază 

nevoia de a respecta obiectivul pe termen 

lung al Uniunii Europene de a realiza 

trecerea de la un sistem energetic bazat pe 

combustibili fosili la un sistem energetic 

durabil; 

Or. en 

 

Amendamentul  422 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, experiența, know-

how-ul și nevoile și costurile economice 

care le sunt proprii constituie un avantaj 

pentru UE în ansamblul său, deoarece îi 

mărește reziliența la întreruperile în 

aprovizionare, îi permite să facă alegeri 

energetice optime din punctul de vedere al 

costurilor și face posibilă dezvoltarea și 

concurența pe piață a unor tehnologii 

diferite, ceea ce determină o reducere a 

costurilor energiei; 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, mediul, poziția 

geografică, experiența, know-how-ul și 

nevoile și costurile economice care le sunt 

proprii constituie un avantaj pentru UE în 

ansamblul său, deoarece îi mărește 

reziliența la întreruperile în aprovizionare, 

îi permite să facă alegeri energetice optime 

din punctul de vedere al costurilor și face 

posibilă dezvoltarea și concurența pe piață 

a unor tehnologii diferite, ceea ce 

determină o reducere a costurilor energiei; 

Or. en 
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Amendamentul  423 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Clare Moody, Jude 

Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, experiența, know-

how-ul și nevoile și costurile economice 

care le sunt proprii constituie un avantaj 

pentru UE în ansamblul său, deoarece îi 

mărește reziliența la întreruperile în 

aprovizionare, îi permite să facă alegeri 

energetice optime din punctul de vedere al 

costurilor și face posibilă dezvoltarea și 

concurența pe piață a unor tehnologii 

diferite, ceea ce determină o reducere a 

costurilor energiei; 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, experiența, know-

how-ul și nevoile și costurile economice 

care le sunt proprii constituie un avantaj 

pentru UE în ansamblul său, deoarece îi 

mărește reziliența la întreruperile în 

aprovizionare, îi permite să facă alegeri 

energetice optime din punctul de vedere al 

costurilor și face posibilă dezvoltarea și 

concurența pe piață a unor tehnologii 

diferite, ceea ce determină o reducere a 

costurilor energiei; subliniază, cu toate 

acestea, că un cadru de guvernanță 

transversal, stabil și transparent pentru 

uniunea energetică, bazat pe punerea 

deplină în aplicare a legislației și pe 

stabilirea unor obiective obligatorii și 

semnificative ar consolida reziliența UE 

în ceea ce privește întreruperea 

aprovizionării și i-ar permite să facă 

alegeri energetice optime, conducând 

astfel la scăderea costurilor la energie; 

obiectivele naționale și ale UE obligatorii 

în ceea ce privește eficiența energetică și 

energia din surse regenerabile generează 

creștere economică, creează locuri de 

muncă și contribuie la consolidarea 

poziției UE de lider tehnologic în acest 

domeniu; 

Or. en 

 

Amendamentul  424 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, 

Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, experiența, know-

how-ul și nevoile și costurile economice 

care le sunt proprii constituie un avantaj 

pentru UE în ansamblul său, deoarece îi 

mărește reziliența la întreruperile în 

aprovizionare, îi permite să facă alegeri 

energetice optime din punctul de vedere al 

costurilor și face posibilă dezvoltarea și 

concurența pe piață a unor tehnologii 

diferite, ceea ce determină o reducere a 

costurilor energiei; 

14. este încredințat că diversitatea 

mixurilor de energie ale statelor membre, 

bazată pe potențialul, experiența, know-

how-ul și nevoile și costurile economice 

care le sunt proprii constituie un avantaj 

pentru UE în ansamblul său, deoarece îi 

mărește reziliența la întreruperile în 

aprovizionare, îi permite să facă alegeri 

energetice optime din punctul de vedere al 

costurilor și face posibilă dezvoltarea și 

concurența pe piață a unor tehnologii 

diferite, ceea ce determină o reducere a 

costurilor energiei; insistă, cu toate 

acestea, asupra faptului că diversitatea 

națională nu trebuie să reprezinte o 

barieră în calea pieței unice și că statele 

membre trebuie să respecte pe deplin 

normele în materie de ajutoare de stat și 

că, în acest sens, trebuie să efectueze 

investiții adecvate în infrastructurile lor 

de transport interne și să asigure niveluri 

ridicate de interconectivitate și reziliență 

în cadrul sistemelor energetice naționale 

pentru a realiza obiectivele Uniunii 

privind securitatea energetică și piața 

energetică; 

Or. en 

 

Amendamentul  425 

Miroslav Poche 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. reamintește faptul că securitatea 

aprovizionării cu energie a UE depinde și 

de aprovizionarea neîntreruptă cu energie 

electrică; ia act de faptul că este necesară 

producerea de energie electrică de bază 
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pentru a menține cel mai ridicat nivel de 

calitate și de încredere al sistemului 

energetic al UE, integrând, în același 

timp, capacități suplimentare intermitente 

de surse regenerabile de energie; solicită 

Comisiei să adopte măsuri adecvate 

pentru a stimula investițiile în tehnologiile 

cu emisii reduse de dioxid de carbon, care 

pot asigura o producție de bază a energiei 

electrice; subliniază necesitatea elaborării 

unor soluții de stocare a energiei pentru a 

asigura stabilitatea viitoare a 

aprovizionării cu energie electrică; 

Or. en 

 

Amendamentul  426 

Nadine Morano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. reamintește că securitatea 

aprovizionării cu energie din UE depinde 

și de aprovizionarea neîntreruptă cu 

energie electrică, în special pentru 

întreprinderile intensiv consumatoare de 

energie; ia act de faptul că este necesară 

producerea de energie electrică de bază 

pentru a menține cel mai înalt nivel de 

calitate și de încredere al rețelei de 

energie electrică a UE, integrând, în 

același timp, aprovizionarea intermitentă 

din sursele regenerabile de energie; 

constată că hidroenergia, bioenergia și 

energia nucleară fac parte din 

tehnologiile cu emisii reduse de dioxid de 

carbon și solicită Comisiei să adopte 

măsurile necesare pentru a încuraja 

investițiile în aceste forme de producere a 

energiei; 

Or. fr 
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Amendamentul  427 

Jeppe Kofod 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  428 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili și că ar trebui să pună capăt 

dependenței sale de energia nucleară prin 

optimizarea utilizării surselor indigene de 

energie, inclusiv a combustibililor fosili 

convenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, mai presus 

de toate, prin promovarea economisirii de 

energie și a consumului durabil; ia act de 

faptul că dependența energetică trebuie să 

fie redusă în conformitate cu norme 

stricte în materie de protecție a mediului, 

inclusiv în ceea ce privește forajele în 

mare și eforturile de producție a surselor 

alternative de energie; 
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Or. en 

 

Amendamentul  429 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili, în primul rând prin 

reducerea nevoii de energie prin 

adoptarea unor măsuri de eficiență 

energetică și prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili; 

Or. en 

 

Amendamentul  430 

Eugen Freund 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene durabile de energie, 

precum și prin crearea unui sistem 

energetic prospectiv, care acordă 

prioritate eficienței energetice și surselor 

regenerabile de energie, luând astfel în 

considerare eficacitatea costurilor și 

costurile pe ciclu de viață ale diferitelor 

tehnologii; 

Or. en 
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Amendamentul  431 

Olle Ludvigsson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care contribuie 

la securitatea energetică nu ar trebui privite 

în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene sigure și durabile de 

energie, în special a combustibililor 

regenerabili și, în consecință, subliniază 

faptul că niciun combustibil sau tehnologie 

care contribuie la securitatea energetică pe 

termen lung nu ar trebui privite în mod 

discriminator; 

Or. en 

 

Amendamentul  432 

András Gyürk, Algirdas Saudargas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care contribuie 

la securitatea energetică nu ar trebui privite 

în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse de dioxid 

de carbon și a combustibililor regenerabili 

și, în consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care contribuie 

la securitatea energetică nu ar trebui privite 

în mod discriminator; 

Or. en 

 



 

AM\1065517RO.doc 99/137 PE560.739v01-00 

 RO 

Amendamentul  433 

Pavel Telička 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care contribuie 

la securitatea energetică nu ar trebui privite 

în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie, nici măcar 

sursele indigene primare de energie 

neregenerabile care contribuie la 

securitatea energetică nu ar trebui privite în 

mod discriminator; 

Or. en 

 

Amendamentul  434 

Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor regenerabile de energie și a 

potențialului pentru eficiență energetică 

în ceea ce privește clădirile și transportul; 

eficiența energetică și reacția din partea 

cererii trebuie să poată concura în 

condiții echitabile cu capacitatea de 

producție, luând în considerare beneficiile 

care pot fi obținute din eficiența 

energetică; 

Or. en 
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Amendamentul  435 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de combustibilii fosili, 

în primul rând prin îmbunătățirea 

eficienței energetice în sectoarele 

principale, cum ar fi clădirile, și prin 

optimizarea utilizării surselor 

regenerabile de energie; prin urmare, 

solicită punerea deplină în aplicare a 

legislației europene existente în materie 

de eficiență energetică și surse 

regenerabile de energie, inclusiv a 

obiectivelor naționale obligatorii pentru 

perioada 2021-2030; 

Or. en 

 

Amendamentul  436 

Miguel Urbán Crespo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce și trebuie să reducă dependența de 

anumiți furnizori și combustibili prin 

optimizarea utilizării surselor indigene de 

energie din surse regenerabile de energie; 

consideră că sistemele de generare 

distribuite pe bază de mini-hidrocentrale, 

biomasă, biogaz, energie solară, eoliană și 

geotermală sunt folosite pentru a 

diversifica sursele și, prin urmare, 

favorizează îmbunătățirea securității 

aprovizionării cu energie, controlul mai 
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democratic asupra producției și 

consumului de energie, precum și un 

impact mai scăzut asupra mediului, 

putând fi gestionate și coordonate foarte 

bine în cadrul unei rețele inteligente;  

Or. es 

 

Amendamentul  437 

Fredrick Federley, Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin creșterea eficienței 

energetice în ceea ce privește industria, 

transporturile și clădirile (atât în sectorul 

public, cât și în cel privat și în 

gospodării), precum și prin optimizarea 

utilizării surselor indigene de energie, în 

special a surselor regenerabile de energie, 

în conformitate cu obiectivele UE în 

materie de securitate energetică și climă; 

Or. en 

 

Amendamentul  438 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Edouard Martin, Martina Werner, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, 

Miroslav Poche 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor regenerabile de energie și a 
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combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

potențialului pentru eficiență energetică 

în ceea ce privește clădirile și transportul; 

Or. en 

 

Amendamentul  439 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența energetică de furnizorii 

unici prin dezvoltarea unor infrastructuri 

esențiale care permit comercializarea 

energiei între statele membre din sudul și 

din nordul Europei, precum și prin 

optimizarea utilizării surselor indigene de 

energie, inclusiv a combustibililor fosili 

convenționali și neconvenționali; 

Or. en 

 

Amendamentul  440 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor regenerabile de energie și a 

potențialului pentru eficiență energetică 
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neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

în ceea ce privește clădirile și transportul; 

ia act de faptul că transporturile 

reprezintă aproape un sfert din emisiile de 

gaze cu efect de seră ale UE; subliniază 

faptul că UE are nevoie urgent de un 

regim post-2020 pentru a continua 

decarbonizarea sectorului transporturilor, 

de exemplu, prin intermediul utilizării 

biocombustibililor avansați și al energiei 

din surse regenerabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  441 

Vladimír Maňka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care contribuie 

la securitatea energetică nu ar trebui privite 

în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili, în primul rând prin creșterea 

eficienței energetice în sectoarele 

principale, cum ar fi clădirile, prin 

intermediul utilizării surselor indigene de 

energie, inclusiv a combustibililor fosili 

convenționali și neconvenționali cu emisii 

reduse și a combustibililor regenerabili și, 

în consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care contribuie 

la securitatea energetică nu ar trebui privite 

în mod discriminator; 

Or. en 

 

Amendamentul  442 

Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene durabile de energie, 

inclusiv a combustibililor fosili 

convenționali și neconvenționali cu emisii 

reduse și a combustibililor regenerabili, 

luând astfel în considerare eficacitatea 

costurilor și costurile pe ciclu de viață ale 

diferitelor tehnologii; 

Or. en 

 

Amendamentul  443 

Miroslav Poche 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care contribuie 

la securitatea energetică nu ar trebui privite 

în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie cu emisii 

reduse de dioxid de carbon, în special a 

surselor regenerabile de energie; 
subliniază faptul că niciun combustibil sau 

tehnologie durabilă și cu emisii reduse de 

dioxid de carbon care contribuie la 

securitatea energetică nu ar trebui privite în 

mod discriminator; 

Or. en 

 

Amendamentul  444 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea producției 

din surse regenerabile de energie 

disponibile în cadrul Uniunii Europene, 

fără a apela la importurile din țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  445 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care contribuie 

la securitatea energetică nu ar trebui 

privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor regenerabile de energie și, în 

consecință, subliniază faptul că numai 

combustibilul sau tehnologia care este 

durabilă poate contribui la securitatea 

energetică pe termen lung; 

Or. en 

 

Amendamentul  446 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care contribuie 

la securitatea energetică nu ar trebui privite 

în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care contribuie 

la securitatea energetică nu ar trebui privite 

în mod discriminator; consideră, totuși, că 

consecințele asupra mediului și a 

sănătății provocate de fracturarea 

hidraulică sunt prea grave pentru ca 

gazele naturale de șist și petrolul de șist să 

fie considerate o alternativă importantă la 

gazele naturale și petrolul extrase în mod 

convențional; 

Or. fr 

 

Amendamentul  447 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Gianluca Buonanno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care contribuie 

la securitatea energetică nu ar trebui privite 

în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care contribuie 

la securitatea energetică nu ar trebui privite 

în mod discriminator din principiu; 

Or. fr 
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Amendamentul  448 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie durabile, 

inclusiv a combustibililor fosili cu emisii 

reduse și a combustibililor regenerabili și, 

în consecință, subliniază faptul că eficiența 

din punctul de vedere al costurilor și 

costurile pe ciclu de viață ale diverselor 

tehnologii trebuie să fie pe deplin luate în 

considerare în momentul elaborării 

strategiei; 

Or. de 

Amendamentul  449 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, 

Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin optimizarea utilizării 

surselor indigene de energie, inclusiv a 

combustibililor fosili convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și a 

combustibililor regenerabili și, în 

consecință, subliniază faptul că niciun 

combustibil sau tehnologie care 

contribuie la securitatea energetică nu ar 

trebui privite în mod discriminator; 

15. este încredințat că Uniunea își poate 

reduce dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin creșterea eficienței 

energetice în ceea ce privește industria, 

transporturile și clădirile (atât în ceea ce 

privește sectorul privat, cât și 

gospodăriile), precum și prin optimizarea 

utilizării surselor indigene de energie, 

inclusiv a combustibililor convenționali și 

neconvenționali cu emisii reduse și, în 

special, a combustibililor regenerabili, în 

conformitate cu obiectivele UE în materie 

de securitate energetică și climă; 

Or. en 
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Amendamentul  450 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. subliniază faptul că UE ar trebui să 

profite de oportunitățile pe care le oferă 

sursele de energie din regiunea 

Mediteranei de Est, în special cu privire la 

crearea unei platforme de comercializare 

a gazelor în zona Mediteranei prin 

intermediul unui coridor din zona 

Mediteranei de Sud-Est în Europa, pentru 

a consolida securitatea energetică a UE; 

îi solicită UE să promoveze inițiative 

pentru cooperarea în sectorul energiei 

între țările din zona Mediteranei de Est, 

contribuind astfel la pace și prosperitatea 

economică a poporului; 

Or. en 

 

Amendamentul  451 

Kathleen Van Brempt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un 

potențial de creștere a securității 

energetice a UE la aprovizionare ar trebui 

fructificate pe deplin și că împovărarea 

normativă inutilă a entităților care doresc 

să investească în aceste domenii trebuie 

evitată; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  452 

Jeppe Kofod 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un 

potențial de creștere a securității 

energetice a UE la aprovizionare ar trebui 

fructificate pe deplin și că împovărarea 

normativă inutilă a entităților care doresc 

să investească în aceste domenii trebuie 

evitată; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  453 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Theresa Griffin, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Soledad Cabezón 

Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, 

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un 

potențial de creștere a securității 

energetice a UE la aprovizionare ar trebui 

fructificate pe deplin și că împovărarea 

normativă inutilă a entităților care doresc 

să investească în aceste domenii trebuie 

evitată; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  454 

Gunnar Hökmark 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un 

potențial de creștere a securității 

energetice a UE la aprovizionare ar trebui 

fructificate pe deplin și că împovărarea 

normativă inutilă a entităților care doresc 

să investească în aceste domenii trebuie 

evitată; 

16. subliniază că o politică ambițioasă 

privind clima este în concordanță cu 

obiectivele în materie de securitate 

energetică și de reducere a dependenței de 

acele părți ale lumii în care resursele de 

energie strategice sunt folosite ca parte a 

politicii externe; 

Or. en 

 

Amendamentul  455 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate pe 

deplin și că împovărarea normativă inutilă 

a entităților care doresc să investească în 

aceste domenii trebuie evitată; 

16. este încredințat că resursele 

regenerabile de energie indigene, care 

prezintă un potențial de creștere a 

securității energetice a UE la aprovizionare 

ar trebui fructificate pe deplin și că 

împovărarea normativă inutilă a entităților 

care doresc să investească în aceste 

domenii trebuie evitată; 

Or. en 

 

Amendamentul  456 

Olle Ludvigsson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate pe 

deplin și că împovărarea normativă inutilă 

a entităților care doresc să investească în 

aceste domenii trebuie evitată; 

16. este încredințat că resursele indigene cu 

emisii reduse de dioxid de carbon, care 

sunt sigure și durabile, în special sursele 

regenerabile de energie, care prezintă un 

potențial de creștere a securității energetice 

a UE la aprovizionare ar trebui fructificate 

pe deplin și că împovărarea normativă 

inutilă a entităților care doresc să 

investească în aceste domenii trebuie 

evitată; 

Or. en 

 

Amendamentul  457 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un 

potențial de creștere a securității energetice 

a UE la aprovizionare ar trebui fructificate 

pe deplin și că împovărarea normativă 

inutilă a entităților care doresc să 

investească în aceste domenii trebuie 

evitată; 

16. consideră că resursele de energie 

indigene prezintă un potențial de creștere a 

securității energetice a UE la aprovizionare 

pentru a-i permite UE să treacă la un 

viitor cu emisii reduse de dioxid de carbon 

într-un mod eficient din punctul de vedere 

al costurilor, în conformitate cu 

obiectivele UE în materie de climă; 

Or. en 

 

Amendamentul  458 

Sorin Moisă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 16. este încredințat că resursele indigene, 
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atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate pe 

deplin și că împovărarea normativă 

inutilă a entităților care doresc să 

investească în aceste domenii trebuie 

evitată; 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate, 

respectând, în același timp, reglementările 

în materie de mediu, sănătate și 

siguranță, precum și principiul 

proporționalității juridice; 

Or. en 

 

Amendamentul  459 

Miroslav Poche 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate pe 

deplin și că împovărarea normativă 

inutilă a entităților care doresc să 

investească în aceste domenii trebuie 

evitată; 

16. este încredințat că resursele indigene cu 

emisii reduse de dioxid de carbon, care 

prezintă un potențial de creștere a 

securității energetice a UE la 

aprovizionare, ar trebui exploatate, 

respectând, în același timp, legislația 

europeană în materie de mediu și luând în 

considerare specificitățile statelor membre 

și eficacitatea costurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  460 

Miguel Urbán Crespo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate pe 

deplin și că împovărarea normativă inutilă 

16. este încredințat că sursele regenerabile 

de energie indigene care prezintă un 

potențial de creștere a securității energetice 

a UE la aprovizionare și favorizează 

reducerea impactului asupra mediului ar 

trebui fructificate pe deplin și că 
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a entităților care doresc să investească în 

aceste domenii trebuie evitată; 

împovărarea normativă inutilă a entităților 

care doresc să investească în aceste 

domenii trebuie evitată; 

Or. es 

 

Amendamentul  461 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate pe 

deplin și că împovărarea normativă inutilă 

a entităților care doresc să investească în 

aceste domenii trebuie evitată; 

16. este încredințat că producția de energie 

din resursele regenerabile disponibile în 

cadrul Uniunii Europene, fără a apela la 

importurile din țările terțe, care prezintă 

un potențial de creștere a securității 

energetice a UE la aprovizionare ar trebui 

fructificate pe deplin și că împovărarea 

normativă inutilă a entităților care doresc 

să investească în acest domeniu trebuie 

evitată; 

Or. en 

 

Amendamentul  462 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate pe 

deplin și că împovărarea normativă inutilă 

a entităților care doresc să investească în 

aceste domenii trebuie evitată; 

16. este încredințat că sursele regenerabile 

de energie, care prezintă un potențial de 

creștere a securității energetice a UE ar 

trebui fructificate pe deplin și că 

împovărarea normativă inutilă a entităților 

care doresc să investească în aceste 

domenii trebuie evitată; 

Or. en 
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Amendamentul  463 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate pe 

deplin și că împovărarea normativă 

inutilă a entităților care doresc să 

investească în aceste domenii trebuie 

evitată; 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate cu 

atenție; 

Or. fr 

 

Amendamentul  464 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate pe 

deplin și că împovărarea normativă inutilă 

a entităților care doresc să investească în 

aceste domenii trebuie evitată; 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate, luând 

totodată în considerare specificitățile 

statelor membre și eficacitatea costurilor, 

precum și că împovărarea normativă 

inutilă a entităților care doresc să 

investească în aceste domenii trebuie 

evitată; 

Or. en 
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Amendamentul  465 

Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, 

Philippe De Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare ar trebui fructificate pe 

deplin și că împovărarea normativă 

inutilă a entităților care doresc să 

investească în aceste domenii trebuie 

evitată; 

16. este încredințat că resursele indigene, 

atât cele convenționale, cât și cele 

neconvenționale, care prezintă un potențial 

de creștere a securității energetice a UE la 

aprovizionare, pot fi luate în considerare 

de statele membre în măsura în care 

respectă pe deplin legislația relevantă în 

materie de mediu, sănătate publică și 

siguranță și contribuie la obiectivele 

generale ale UE în materie de climă, 

durabilitate și securitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  466 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. consideră că evoluția tehnologică a 

unor surse de energie regenerabilă aflată 

în prezent în desfășurare contribuie la 

transformarea acestora într-o opțiune 

sigură pentru a îmbunătăți securitatea 

energetică, combinând, de exemplu, 

sursele diferite regenerabile de energie și 

mecanismele de depozitare; 

Or. en 

 

Amendamentul  467 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. solicită Comisiei să finalizeze 

evaluarea Recomandărilor privind 

utilizarea fracturării hidraulice de mare 

volum (2014/70/UE) și să prezinte rapid 

propuneri legislative obligatorii la nivel 

european, până la finalul anului 2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  468 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón 

Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, 

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. consideră că utilizarea fracturării 

hidraulice în Uniune presupune riscuri și 

consecințe negative pentru climă, mediu 

și sănătatea publică și reprezintă o 

amenințare pentru realizarea obiectivului 

pe termen lung al UE de decarbonizare; 

consideră, în plus, că fracturarea 

hidraulică nu este o tehnologie 

promițătoare, din cauza potențialului 

limitat al combustibililor neconvenționali 

de a contribui la satisfacerea cererii de 

energie a UE în viitor, în combinație cu 

investițiile și costurile de exploatare 

ridicate; îndeamnă, prin urmare, statele 

membre să nu autorizeze noi operațiuni 

de explorare sau de extracție a 

combustibililor neconvenționali pe 

teritoriul UE până când nu se dovedește 

că acest lucru se poate face în condiții de 

siguranță pentru mediu, cetățeni și 

lucrători; 
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Or. en 

 

Amendamentul  469 

Vladimir Urutchev 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în proiectele de consolidare a 

conductelor principale de interconectare 

și în dezvoltarea resurselor energetice 

indigene ale Europei, pe baza unei abordări 

neutre din punct vedere tehnologic; 

Or. en 

 

Amendamentul  470 

Adina-Ioana Vălean 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a atrage 

investiții private pentru dezvoltarea 

resurselor energetice indigene ale Europei, 

pe baza unei abordări neutre din punct 

vedere tehnologic; 

Or. en 

 

Amendamentul  471 

Anneleen Van Bossuyt 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să utilizeze în mod 

eficace sistemele de finanțare existente, 

printre care Fondul european pentru 

investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile, cercetarea și inovarea în 

energie pentru resursele energetice 

indigene, eficiența energetică și 

tehnologiile energetice; 

Or. en 

 

Amendamentul  472 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în sectoarele principale 

eficiente din punct de vedere energetic, 

cum ar fi clădirile și sursele regenerabile 

de energie, asumându-și riscuri mai mari 

în ceea ce privește proiectul pentru a 

mobiliza finanțarea privată; 

Or. en 

 

Amendamentul  473 

Olle Ludvigsson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene cu emisii reduse de 

dioxid de carbon sigure și durabile ale 

Europei, în special a surselor regenerabile 

de energie; 

Or. en 

 

Amendamentul  474 

Kathleen Van Brempt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile durabile în domeniul energiei, 

în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 2015/2009; 

Or. en 

 

Amendamentul  475 

Eugen Freund 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 
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pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

pentru investiții strategice, pentru a 

promova investițiile cu valoare 

socioeconomică ridicată, cum ar fi 

eficiența energetică, deoarece este un 

motor important pentru crearea de noi 

locuri de muncă, crește securitatea 

energetică și contribuie la realizarea 

obiectivelor în materie de climă; 

Or. en 

 

Amendamentul  476 

András Gyürk, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic și a eficienței energetice; 

Or. en 

 

Amendamentul  477 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene durabile ale Europei, 

pe baza unei abordări cost-beneficiu și a 
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tehnologic; contribuției lor efective la realizarea 

obiectivelor UE în cadrul obiectivelor în 

materie de climă și energie pentru 2030; 

Or. en 

 

Amendamentul  478 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări cost-beneficiu completă; 

Or. en 

 

Amendamentul  479 

Miguel Urbán Crespo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea surselor 

regenerabile de energie indigene ale 

Europei, pe baza unei abordări neutre din 

punct vedere tehnologic; 

Or. es 
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Amendamentul  480 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea producției de 

energie din surse regenerabile de energie 

disponibile în cadrul Uniunii Europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  481 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a 

sprijini investițiile în dezvoltarea 

resurselor energetice indigene ale 
Europei, pe baza unei abordări neutre din 

punct vedere tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a tuturor sistemelor de 

finanțare existente pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea rezilienței 

Europei; 

Or. en 

 

Amendamentul  482 

Kathleen Van Brempt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile durabile, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 2015/2009, pentru 

a realiza și depăși obiectivele în materie 

de climă și energie pentru 2020 și 2030;  

Or. en 

 

Amendamentul  483 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 
existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să pună la 

dispoziția fondurilor naționale de 

investiții strategice și băncilor publice de 

dezvoltare finanțările europene existente, 

printre care Fondul european pentru 

investiții strategice, pentru a le oferi 

statelor mijloace de finanțare și a dezvolta 

resursele energetice ale Europei, care sunt 

necesare pentru realizarea nevoilor de 

dezvoltare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  484 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude 

Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Miroslav Poche, Dan Nica, Miapetra 

Kumpula-Natri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a realiza 

și depăși obiectivele Consiliului European 

în materie de climă și energie pentru 2030 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră cu cel puțin 40 %; creșterea ponderii 

surselor regenerabile de energie cu cel 

puțin 27 % și creșterea eficienței 

energetice cu cel puțin 27 % (având în 

vedere obiectivul de 30 %); 

Or. en 

 

Amendamentul  485 

Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări neutre din punct vedere 

tehnologic; 

17. îi solicită Comisiei să faciliteze 

utilizarea eficace a sistemelor de finanțare 

existente, printre care Fondul european 

pentru investiții strategice, pentru a sprijini 

investițiile în dezvoltarea resurselor 

energetice indigene ale Europei, pe baza 

unei abordări care acordă prioritate 

internalizării costurilor externe; consideră 

că subvențiile și neinternalizarea 

externalităților denaturează piața și, prin 

urmare, solicită Comisiei să asigure 

condiții de concurență echitabile, pentru a 

oferi un semnal de investiții clar pentru 

investițiile durabile, precum și pentru a 

elimina formele de producere de energie 

electrică cele mai poluante și periculoase; 

Or. en 
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Amendamentul  486 

Adina-Ioana Vălean 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. subliniază faptul că FEIS ar trebui 

să funcționeze ca mecanism de 

transformare a infrastructurii într-o clasă 

de active lichide cu obligațiuni care pot fi 

puse în comun și tranzacționate pe piețele 

europene și globale; în plus, ia act de 

faptul că investitorii instituționali, de 

exemplu, asigurătorii sau fondurile de 

pensii, care sunt în general dispuse să 

efectueze investiții pe termen lung în 

activele reale, ar fi atrași numai de 

produse de investiții standardizate și de un 

proiect solid care poate garanta planuri 

de afaceri adecvate; 

Or. en 

 

Amendamentul  487 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor 

la export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului 

natural lichefiat (GNL), precum și a 

măsurilor protecționiste; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  488 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor 

la export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului 

natural lichefiat (GNL), precum și a 

măsurilor protecționiste; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  489 

Miguel Urbán Crespo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor 

la export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului 

natural lichefiat (GNL), precum și a 

măsurilor protecționiste; 

eliminat 

Or. es 

Amendamentul  490 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor 

la export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului 

natural lichefiat (GNL), precum și a 

măsurilor protecționiste; 

18. îi solicită Comisiei să facă în 

continuare presiuni pentru instituirea unui 

sistem de schimb de energie între UE și 

SUA, având în vedere progresele actuale 

și viitoare înregistrate în domeniul 

cercetării, inovării și licențierii sistemelor 

de aprovizionare, cum ar fi conexiunile 

electrice de înaltă tensiune, în vederea 

dezvoltării unei rețele de partajare a 

surselor regenerabile de energie; 

Or. en 

 

Amendamentul  491 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor 

la export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului 

natural lichefiat (GNL), precum și a 

măsurilor protecționiste; 

18. îi solicită Comisiei să încheie 

negocierile referitoare la Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP); 

Or. fr 

 

Amendamentul  492 

Sorin Moisă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor la 

export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului 

natural lichefiat (GNL), precum și a 

măsurilor protecționiste; 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării obstacolelor 

tarifare și netarifare impuse de SUA în 

calea comerțului, atât în cazul gazului 

natural lichefiat (GNL), cât și al țițeiului 

brut; 

Or. en 

 

Amendamentul  493 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Krišjānis Kariņš, 

Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian 

Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor la 

export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului natural 

lichefiat (GNL), precum și a măsurilor 

protecționiste; 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să își mențină obiectivul 

de a dedica un capitol energiei în 

Parteneriatul transatlantic pentru comerț și 

investiții (TTIP), în vederea eliminării 

restricțiilor la export impuse de SUA atât 

în cazul țițeiului brut, cât și în cel al 

gazului natural lichefiat (GNL), precum și 

a măsurilor protecționiste; 

Or. en 

 

Amendamentul  494 

Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor la 

export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului natural 

lichefiat (GNL), precum și a măsurilor 

protecționiste; 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor la 

export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului natural 

lichefiat (GNL), precum și a măsurilor 

protecționiste nejustificate; solicită 

Comisiei, în acest sens, să se asigure că 

acest capitol dedicat energiei include și 

dispoziții referitoare la îmbunătățirea 

cooperării dintre programele de cercetare 

în domeniul energiei finanțate de UE și de 

SUA, în special programul ARPA-E al 

SUA; 

Or. en 

 

Amendamentul  495 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, Miroslav Poche 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor la 

export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului natural 

lichefiat (GNL), precum și a măsurilor 

protecționiste; 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor la 

export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului natural 

lichefiat (GNL), precum și a măsurilor 

protecționiste nejustificate; 

Or. en 
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Amendamentul  496 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor la 

export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului natural 

lichefiat (GNL), precum și a măsurilor 

protecționiste; 

18. îi solicită Comisiei, în special Direcției 

Generale Comerț, să facă în continuare 

presiuni pentru includerea unui capitol 

dedicat energiei în Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), în vederea eliminării restricțiilor la 

export impuse de SUA atât în cazul 

țițeiului brut, cât și în cel al gazului natural 

lichefiat (GNL), precum și a măsurilor 

protecționiste, care pot contribui la 

crearea unui mediu mai competitiv pentru 

întreprinderile europene prin reducerea 

discrepanței în ceea ce privește costurile 

la energie, de ambele părți ale 

Atlanticului; 

Or. en 

 

Amendamentul  497 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Krišjānis 

Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Christian Ehler, 

Henna Virkkunen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. subliniază că o Comunitate a 

Energiei îmbunătățită ar trebui să fie 

elementul principal al politicii externe a 

UE și invită Comisia să înainteze 

propuneri concrete bazate pe raportul 

Grupului de reflecție la nivel înalt pentru 

reformarea Comunității Energiei; 

Or. en 
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Amendamentul  498 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură în 

vederea asigurării unei mai bune integrări 

în raport cu piața energetică a UE și 

mecanismele de securitate a aprovizionării; 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură în 

vederea asigurării unei mai bune integrări 

în raport cu piața energetică a UE și 

mecanismele de securitate a aprovizionării; 

în special, această consolidare se referă la 

parteneriatul strategic privind energia 

încheiat cu Ucraina; 

Or. en 

 

Amendamentul  499 

Martina Werner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură în 

vederea asigurării unei mai bune integrări 

în raport cu piața energetică a UE și 

mecanismele de securitate a aprovizionării; 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură în 

vederea asigurării unei mai bune integrări 

în raport cu piața energetică a UE și 

mecanismele de securitate a aprovizionării, 

fără a recurge la instituirea unor piețe de 

capacități naționale care subminează 

eficacitatea pieței interne a energiei; 

Or. en 
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Amendamentul  500 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Adam 

Gierek, Christian Ehler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură în 

vederea asigurării unei mai bune integrări 

în raport cu piața energetică a UE și 

mecanismele de securitate a aprovizionării; 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale, inclusiv instituirea unei 

Adunări Parlamentare a Comunității 

Energiei, și implementarea principalelor 

proiecte de infrastructură în vederea 

asigurării unei mai bune integrări în raport 

cu piața energetică a UE și mecanismele de 

securitate a aprovizionării; 

Or. en 

 

Amendamentul  501 

András Gyürk, Herbert Reul, Henna Virkkunen, Algirdas Saudargas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură în 

vederea asigurării unei mai bune integrări 

în raport cu piața energetică a UE și 

mecanismele de securitate a aprovizionării; 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură, de 

exemplu, a conductelor de interconectare 

bidirecționale transfrontaliere, în vederea 

asigurării unei mai bune integrări în raport 

cu piața energetică a UE și mecanismele de 

securitate a aprovizionării; 

Or. en 
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Amendamentul  502 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură în 

vederea asigurării unei mai bune integrări 

în raport cu piața energetică a UE și 

mecanismele de securitate a aprovizionării; 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze activitățile Comunității 

Energiei, în special în ceea ce privește 

sursele regenerabile de energie și 

eficiența energetică pentru îmbunătățirea 

securității aprovizionării cu energie, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, cum ar fi 

obiectivele pentru 2020 și 2030, 
consolidarea instituțiilor sale și 

implementarea principalelor proiecte de 

infrastructură în vederea asigurării unei 

mai bune integrări în raport cu piața 

energetică a UE și mecanismele de 

securitate a aprovizionării; 

Or. en 

 

Amendamentul  503 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură în 

vederea asigurării unei mai bune integrări 

în raport cu piața energetică a UE și 

mecanismele de securitate a 

aprovizionării; 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia, prin includerea Islandei și a Elveției, 

printr-o mai bună punere în aplicare și în 

executare a legislației UE și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură și 

de reducere a cererii în vederea asigurării 

unei mai bune integrări în raport cu piața 

energetică a UE; 
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Or. en 

 

Amendamentul  504 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare 

și în executare a legislației UE, 

consolidarea instituțiilor sale și 
implementarea principalelor proiecte de 

infrastructură în vederea asigurării unei 

mai bune integrări în raport cu piața 

energetică a UE și mecanismele de 

securitate a aprovizionării; 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia prin implementarea principalelor 

proiecte de infrastructură în vederea 

asigurării unei mai bune integrări în raport 

cu piața energetică a UE și mecanismele de 

securitate a aprovizionării, în special a 

sprijinirii proiectului de gazoduct rus 

„Blue Stream”; 

Or. fr 

Amendamentul  505 

Flavio Zanonato, Martina Werner, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Clare Moody, 

Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură în 

vederea asigurării unei mai bune integrări 

în raport cu piața energetică a UE și 

mecanismele de securitate a aprovizionării; 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură în 

vederea asigurării unei mai bune integrări 

în raport cu piața energetică a UE și 

mecanismele de securitate a aprovizionării, 

evitând necesitatea unor piețe de 

capacități naționale care subminează 

eficacitatea pieței interne a energiei; 

Or. en 
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Amendamentul  506 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Philippe De 

Backer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, consolidarea 

instituțiilor sale și implementarea 

principalelor proiecte de infrastructură în 

vederea asigurării unei mai bune integrări 

în raport cu piața energetică a UE și 

mecanismele de securitate a aprovizionării; 

19. cheamă Comisia și statele membre să 

consolideze comunitatea energetică, inter 

alia printr-o mai bună punere în aplicare și 

în executare a legislației UE, în special 

printr-o mai bună guvernanță, prin 

armonizarea procedurilor și utilizarea 

îmbunătățită a instrumentelor informatice 

care au în vedere reducerea sarcinii 

administrative, consolidarea instituțiilor 

sale și implementarea principalelor 

proiecte de infrastructură în vederea 

asigurării unei mai bune integrări în raport 

cu piața energetică a UE și mecanismele de 

securitate a aprovizionării; 

Or. en 

 

Amendamentul  507 

Miriam Dalli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. subliniază necesitatea consolidării 

cooperării euro-mediteraneene cu privire 

la gazele naturale, energia electrică, 

eficiența energetică și sursele 

regenerabile de energie; solicită Comisiei 

să accelereze instituirea platformei pentru 

gaze a Forumului pentalateral; 

Or. en 
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Amendamentul  508 

Olle Ludvigsson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19b. subliniază necesitatea de a 

moderniza și decarboniza sectorul de 

încălzire prin utilizarea combustibililor 

regenerabili, în special în ceea ce privește 

încălzirea centralizată, pentru a reduce 

importurile și emisiile de gaze și pentru a 

îmbunătăți, în același timp, securitatea 

aprovizionării cu energie; 

Or. en 

 

Amendamentul  509 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19b. recunoaște dependența specifică a 

Uniunii de importurile de energie pentru 

căldură; reamintește că obiectivele 

ambițioase privind eficiența energetică și 

sursele regenerabile de energie, piețele 

energetice mai integrate și renovarea 

sistemelor de încălzire centralizată, 

precum și implementarea tehnologiilor 

precum pompele de căldură, reprezintă 

instrumentele optime prin care UE își 

poate reduce această dependență; 

Or. en 

 

Amendamentul  510 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 19 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19b. subliniază faptul că este necesară 

inovarea în ceea ce privește tehnologiile 

termice regenerabile, pentru a reduce 

importurile, costurile, a îmbunătăți 

performanțele sistemului, a facilita 

integrarea acestora și a crește nivelul de 

temperatură pentru a acoperi cererea de 

căldură de temperatură ridicată din 

sectoarele industriale; 

Or. en 

 

Amendamentul  511 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19b. solicită Comisiei să adopte o strategie 

la nivelul UE privind încălzirea și răcirea, 

care să identifice toate acțiunile și 

sinergiile necesare în sectoarele 

rezidențial, comercial și industrial pentru 

a reduce dependența, contribuind, în 

același timp, la obiectivele UE în materie 

de energie și de climă, obținând 

economisiri de energie, consolidând 

competitivitatea economiei europene, 

stimulând creșterea și crearea de locuri de 

muncă și promovând inovarea sistemului; 

subliniază că această strategie în materie 

de încălzire și de răcire ar trebui să 

abordeze toate cele cinci aspecte ale 

uniunii energetice; 

Or. en 

 


