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Amendamentul 1
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
special articolul 194,

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 91, 172 și 194,

Or. en

Amendamentul 2
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere comunicarea 
Comisiei din 16 februarie 2016 intitulată 
„O strategie a UE pentru încălzire și 
răcire” (COM(2016)0051),

Or. en

Amendamentul 3
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere comunicarea 
Comisiei din 8 iulie 2020 intitulată „O 
strategie pentru hidrogen: pentru o 
Europă neutră climatic” 
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(COM(2020)0301),

Or. en

Amendamentul 4
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere comunicarea 
Comisiei din 19 noiembrie 2020 intitulată 
„O strategie a UE privind valorificarea 
potențialului energiei din surse 
regenerabile offshore pentru un viitor 
neutru climatic” (COM(2020)0741),

Or. en

Amendamentul 5
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Referirea 9 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. având în vedere comunicarea 
Comisiei din 17 septembrie 2020 intitulată 
„Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în 
materie de climă pentru Europa în 
perspectiva anului 2030 - Investirea într-
un viitor neutru din punct de vedere 
climatic, în interesul cetățenilor” 
(COM(2020)0562),

Or. en
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Amendamentul 6
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere comunicarea 
Comisiei din 19 noiembrie 2020 intitulată 
„O strategie a UE privind valorificarea 
potențialului energiei din surse 
regenerabile offshore pentru un viitor 
neutru climatic” (COM(2020)0741),

Or. en

Amendamentul 7
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 17 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Concluziile 
Consiliului din 11 decembrie 2020 privind 
un nou obiectiv climatic al UE pentru 
2030,

Or. en

Amendamentul 8
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 24 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva (UE) 
2018/2002 a Parlamentului European și a 
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Consiliului din 11 decembrie 2018 de 
modificare a Directivei 2012/27/UE 
privind eficiența energetică,

Or. en

Amendamentul 9
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Referirea 26 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul 
(UE) 2018/1999 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 11 
decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului,

Or. en

Amendamentul 10
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Referirea 23 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Directiva 
2014/94/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 22 octombrie 2014 
privind instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi,

Or. en

Amendamentul 11
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Referirea 28 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul din mai 
2019 al AIE-OCDE1a privind energia 
nucleară într-un sistem energetic curat,
_________________
1a Nuclear Power in a Clean Energy 
System („Energia nucleară într-un sistem 
energetic curat”) 
https://webstore.iea.org/download/direct/2
779

Or. en

Amendamentul 12
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 31 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția sa din 2 
iulie 2020 referitoare la o abordare 
europeană globală privind stocarea 

https://webstore.iea.org/download/direct/2779
https://webstore.iea.org/download/direct/2779
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energiei1a,
_________________
1a Texte adoptate, P9_TA(2020)0198.

Or. en

Amendamentul 13
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 31 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția sa din 10 
iulie 2020 referitoare la revizuirea liniilor 
directoare pentru infrastructurile 
energetice transeuropene2a,
_________________
2a Texte adoptate, P9_TA(2020)0199.

Or. en

Amendamentul 14
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Referirea 33 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția sa din 10 
iulie 2020 referitoare la o abordare 
europeană globală privind stocarea 
energiei,

Or. en

Amendamentul 15
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Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia au aprobat obiectivul 
unei economii neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050;

A. întrucât Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia au aprobat obiectivul 
unei economii neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050, deși acesta nu este 
fezabil din punct de vedere economic, 
tehnic sau ecologic;

Or. de

Amendamentul 16
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia au aprobat obiectivul 
unei economii neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050;

A. întrucât Uniunea și-a asumat 
angajamentul de a-și intensifica eforturile 
de combatere a schimbărilor climatice și 
de a asigura punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris din 2015 privind 
schimbările climatice, aprobat în cadrul 
celei de a 21-a sesiuni a Conferinței 
părților la Convenția-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(„Acordul de la Paris”)3a în condiții de 
echitate și pe baza celor mai bune 
informații științifice disponibile, 
asumându-și contribuția care îi revine la 
efortul global de limitare a creșterii 
temperaturii globale cu 1,5° C față de 
nivelurile preindustriale;
_________________
3a JO L282, 19.10.2016, p. 4.

Or. en
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Amendamentul 17
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia au aprobat obiectivul 
unei economii neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050;

A. întrucât Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia au aprobat obiectivul 
unei economii neutre din punct de vedere 
climatic, al neutralității climatice cât mai 
curând posibil și până în 2050 cel târziu; 
întrucât Uniunea trebuie să ia măsuri mai 
ambițioase pentru a aborda criza 
climatică, în vederea limitării creșterii 
temperaturii globale la 1,5° C peste 
nivelurile preindustriale;

Or. en

Amendamentul 18
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia au aprobat obiectivul 
unei economii neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050;

A. întrucât Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia și-au asumat 
angajamente față de Acordul de la Paris 
și au aprobat Pactul verde european și 
obiectivul de a realiza o tranziție 
echitabilă care să conducă la 
neutralitatea climatică până în 2050;

Or. en

Amendamentul 19
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia au aprobat obiectivul 
unei economii neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050;

A. întrucât Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia au aprobat obiectivul 
unei economii neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050, în conformitate cu 
Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 20
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât obiectivele unei economii 
neutre din punct de vedere climatic până 
în 2050 nu ar trebui să conducă la 
distrugerea locurilor de muncă, la 
perturbări în ceea ce privește prețurile sau 
la o reducere a competitivității industriilor 
din Europa;

Or. en

Amendamentul 21
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, 
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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B. întrucât Parlamentul a aprobat 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră cu 60 % până în 2030;

eliminat

Or. en

Amendamentul 22
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parlamentul a aprobat 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră cu 60 % până în 2030;

eliminat

Or. en

Amendamentul 23
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parlamentul a aprobat 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră cu 60 % până în 2030;

B. întrucât Parlamentul a aprobat 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră cu 60 % până în 2030, deși 
un sistem bazat pe energie din surse 
regenerabile nu va fi viabil din punct de 
vedere economic, tehnic și ecologic în 
viitorul apropiat;

Or. de

Amendamentul 24
Paolo Borchia
în numele Grupului ID
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parlamentul a aprobat 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră cu 60 % până în 2030;

B. întrucât Parlamentul a votat cu o 
majoritate a deputaților săi obiectivul de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 60 % până în 2030, în timp ce 
colegiuitorii au decis stabilirea unor 
obiective mai puțin ambițioase, fiind 
prevăzute negocieri ulterioare;

Or. en

Amendamentul 25
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parlamentul a aprobat 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră cu 60 % până în 2030;

B. întrucât Comisia a propus un 
obiectiv comun de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră (GES) cu cel puțin 
55 % până în 2050, în timp ce Parlamentul 
a aprobat obiectivul de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră cu 60 % până în 
2030;

Or. en

Amendamentul 26
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parlamentul a aprobat 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 

B. întrucât Parlamentul a aprobat 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
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cu efect de seră cu 60 % până în 2030; cu efect de seră cu 60 % până în 2030, ceea 
ce necesită obiective mai ambițioase 
pentru sursele regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 27
Jessica Stegrud, Rob Rooken, Robert Roos

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât orice inițiativă legislativă 
a Comisiei, în cadrul Pactului verde 
european, ar trebui să fie precedată de o 
analiză a costurilor disponibilă 
publicului, precum și de o estimare pe 
termen lung a efectului acesteia asupra 
emisiilor globale de CO2;

Or. en

Amendamentul 28
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât orice măsură legislativă 
luată de Comisie în domeniul integrării 
sistemului energetic și prevăzută în cadrul 
comunicării ar trebui să fie precedată de 
un studiu de analiză a costurilor 
amănunțit și accesibil publicului;

Or. en
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Amendamentul 29
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât realizarea neutralității 
climatice necesită renunțarea la un sistem 
bazat în mare parte pe combustibili fosili 
și trecerea la un sistem cu un grad ridicat 
de eficiență energetică, neutru din punct 
de vedere climatic și bazat pe surse 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 30
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât raportul din 2020 privind 
starea uniunii energetice a arătat că 
cererea de energie este în general în 
scădere în UE, dar crește în anumite 
sectoare, cum ar fi transporturile;

Or. en

Amendamentul 31
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât 70 % din energia primară 
utilizată în UE a provenit în 2017 din 
combustibili fosili (petrol, cărbune, gaze 
naturale)4b;
_________________
4b Eurostat.

Or. en

Amendamentul 32
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât Agenția Internațională a 
Energiei estimează că aproximativ o 
treime din emisiile globale de metan 
provin din sectorul energetic;

Or. en

Amendamentul 33
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât integrarea sistemului 
energetic înseamnă planificarea și 
funcționarea coordonate a ansamblului de 
vectori și infrastructuri energetice, legate 
de toți consumatorii finali;

C. întrucât integrarea sistemului 
energetic înseamnă planificarea și 
funcționarea coordonate a sistemului 
energetic „în ansamblul său”, în cadrul 
mai multor vectori și infrastructuri 
energetice conectate, și faptul că toți 
consumatorii finali joacă un rol activ cu 
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scopul de a furniza servicii energetice cu 
emisii zero de dioxid de carbon, fiabile, 
eficiente din punctul de vedere al 
resurselor și sigure, la costul cel mai mic 
posibil, în conformitate cu Pactul verde 
european, cu Acordul de la Paris și cu 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a 
ONU;

Or. en

Amendamentul 34
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât integrarea sistemului 
energetic înseamnă planificarea și 
funcționarea coordonate a ansamblului de 
vectori și infrastructuri energetice, legate 
de toți consumatorii finali;

C. întrucât integrarea sistemului 
energetic înseamnă coproducția, utilizarea 
combinată, conversia și înlocuirea 
diferitelor forme de cerere și ofertă de 
energie (de exemplu, energie electrică, 
căldură, combustibili) în vederea 
optimizării sistemului, care necesită 
planificarea și funcționarea coordonate a 
ansamblului de vectori și infrastructuri 
energetice, legate de toți consumatorii 
finali;

Or. en

Amendamentul 35
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât integrarea sistemului C. întrucât integrarea sistemului 
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energetic înseamnă planificarea și 
funcționarea coordonate a ansamblului de 
vectori și infrastructuri energetice, legate 
de toți consumatorii finali;

energetic înseamnă planificarea și 
funcționarea coordonate a tuturor tipurilor 
de energie, a ansamblului de vectori și 
infrastructuri energetice, legate de toți 
consumatorii finali, inclusiv luând în 
considerare structurile existente, limitele 
și potențialul lor;

Or. en

Amendamentul 36
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât integrarea sistemului 
energetic înseamnă planificarea și 
funcționarea coordonate a ansamblului de 
vectori și infrastructuri energetice, legate 
de toți consumatorii finali;

C. întrucât integrarea sistemului 
energetic înseamnă planificarea și 
funcționarea coordonate a unui sistem 
energetic bazat în mare măsură pe 
energia din surse regenerabile în 
ansamblul său și a unor infrastructuri în 
cadrul mai multor vectori energetici, 
infrastructuri și sectoare de consum;

Or. en

Amendamentul 37
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât integrarea sistemelor 
energetice poate aduce un răspuns la 
multe dintre provocările care decurg din 
tranziția energetică și, în special, la 
provocările reprezentate de 
decarbonizare, optimizarea și echilibrarea 
rețelelor energetice, garantând securitatea 
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aprovizionării și menținând autonomia 
strategică a UE;

Or. en

Amendamentul 38
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât dubla tranziție verde și 
digitală a rețelelor energetice va necesita 
investiții publice și private fără precedent 
în modernizarea infrastructurii și 
implementarea de noi infrastructuri, dacă 
este cazul, precum și investiții în 
renovarea clădirilor și în cercetare și 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 39
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice poate menține costurile pentru 
autoritățile europene și cetățenii europeni 
în limite realiste și acceptabile,

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice este esențială pentru a stabili o 
prioritate în cascadă pentru a aplica mai 
întâi eficiența energetică și economia de 
energie și, ulterior, electrificarea directă 
și, pentru aplicațiile care nu pot fi 
realizate prin alte mijloace, utilizarea 
combustibililor sustenabili din surse 
regenerabile, precum și pentru a 
îmbunătăți utilizarea căldurii și a stocării 
pentru a stimula integrarea în continuare 
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la nivelul sectoarelor, sprijinind astfel 
tranziția energetică și încurajând 
participarea cetățenilor, menținând 
totodată costurile pentru autoritățile 
europene și cetățenii europeni în limite 
accesibile;

Or. en

Amendamentul 40
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice poate menține costurile pentru 
autoritățile europene și cetățenii europeni 
în limite realiste și acceptabile,

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice poate accelera tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, menținând totodată costurile în 
limite acceptabile, consolidând securitatea 
energetică, protejând sănătatea și mediul 
și promovând creșterea, inovarea și 
poziția de lider în sectorul industrial la 
nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 41
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice poate menține costurile pentru 
autoritățile europene și cetățenii europeni 
în limite realiste și acceptabile,

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice poate asigura o utilizare 
eficientă a resurselor autorităților 
europene și poate contribui la realizarea 
obiectivelor sociale și de mediu, cum ar fi 
climatul interior sănătos, la combaterea 
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sărăciei energetice, la atingerea 
neutralității climatice și la crearea de 
locuri de muncă verzi;

Or. en

Amendamentul 42
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice poate menține costurile pentru 
autoritățile europene și cetățenii europeni 
în limite realiste și acceptabile,

D. întrucât un sistem energetic 
elaborat și implementat în mod 
corespunzător ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea competitivității industriilor 
europene la nivel mondial și să crească 
accesibilitatea și abordabilitatea prețurilor 
energiei pentru cetățeni, ținând în același 
timp costurile transformării sub control;

Or. en

Amendamentul 43
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice poate menține costurile pentru 
autoritățile europene și cetățenii europeni 
în limite realiste și acceptabile,

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice poate reduce costurile pentru 
autoritățile europene și cetățenii europeni, 
asigurând în același timp o decarbonizare 
eficace și profundă a economiei europene, 
în conformitate cu Acordul de la Paris și 
cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU;

Or. en
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Amendamentul 44
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice poate menține costurile pentru 
autoritățile europene și cetățenii europeni 
în limite realiste și acceptabile,

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice vizează menținerea costurilor 
pentru autoritățile europene, 
întreprinderile europene și cetățenii 
europeni în limite realiste și acceptabile; 
întrucât trebuie realizată o integrare 
eficientă a sectorului energetic;

Or. en

Amendamentul 45
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice poate menține costurile pentru 
autoritățile europene și cetățenii europeni 
în limite realiste și acceptabile,

D. întrucât integrarea sistemelor 
energetice poate menține costurile pentru 
autoritățile europene și cetățenii europeni 
în limite realiste și accesibile;

Or. en

Amendamentul 46
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” înseamnă că, la 
planificarea energetică și în deciziile de 
politici și de investiții, se ține seama în 
mod strict de măsurile alternative 
rentabile privind eficiența energetică, care 
să eficientizeze cererea și oferta de 
energie, în special prin economiile de 
energie la nivelul utilizării finale rentabile 
din punct de vedere al costurilor, prin 
inițiative de participare activă a cererii și 
prin eficientizarea conversiei, a 
transportului și a distribuției de energie, 
fiind îndeplinite totodată obiectivele 
deciziilor respective4a; 
_________________
4a Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice.

Or. en

Amendamentul 47
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât energia din surse 
regenerabile, cum ar fi energia eoliană și 
cea solară, este prin natura sa, o sursă de 
energie nefiabilă, deoarece această formă 
de energie nu este întotdeauna 
disponibilă; subliniază că este important 
să se țină seama de costurile totale ale 
acestei forme de energie, întrucât sunt 
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implicate costurile stocării energiei, 
costurile furnizorilor de energie de 
rezervă și costurile asociate conexiunii la 
rețea;

Or. en

Amendamentul 48
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât urgența climatică și 
actuala criză sanitară obligă Uniunea să 
reexamineze rolul cheltuielilor publice în 
realizarea obiectivelor sociale, de mediu și 
economice care sprijină o redresare 
verde;

Or. en

Amendamentul 49
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât drepturile și protecția 
consumatorilor în sectorul gazelor 
naturale și în cel al încălzirii centralizate 
nu sunt aliniate la cele din sectorul 
energiei electrice;

Or. en

Amendamentul 50
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer
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Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a arătat faptul că 
este esențial să ne putem baza pe un 
sistem energetic sigur și flexibil;

Or. en

Amendamentul 51
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât energia nucleară și 
energia hidroelectrică reprezintă coloana 
vertebrală a producției de energie 
electrică cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și furnizează trei sferturi din 
producția globală de energie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, iar pe de altă 
parte, în ultimii 50 de ani, utilizarea 
energiei nucleare a redus emisiile de 
dioxid de carbon (CO2) cu peste 60 de 
gigatone, echivalentul a aproape doi ani 
de emisii globale generate de sectorul 
energetic, conform raportului AIE-
OCDE;

Or. en

Amendamentul 52
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken
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Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât în raportul AIE-OCDE se 
recomandă să se ia mai multe măsuri la 
nivel guvernamental care să vizeze 
asigurarea faptului că centralele nucleare 
existente pot funcționa atât timp cât sunt 
sigure, sprijinirea construcției de centrale 
nucleare noi și încurajarea dezvoltării de 
noi tehnologii nucleare,

Or. en

Amendamentul 53
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină direcția stabilită de Comisie 
în comunicarea sa privind o strategie 
pentru integrarea sistemelor energetice; 
invită Comisia și statele membre să asigure 
punerea sa rapidă în aplicare într-un spirit 
de solidaritate; încurajează sectorul privat 
să contribuie la succesul acesteia;

1. sprijină direcția stabilită de Comisie 
în comunicarea sa privind o strategie 
pentru integrarea sistemelor energetice, și 
anume o prioritate în cascadă pentru 
eficiența energetică și economia de 
energie, electrificarea directă și 
combustibilii sustenabili pe bază de surse 
regenerabile pentru aplicațiile care nu au 
o altă alternativă; invită Comisia și statele 
membre să asigure punerea sa rapidă în 
aplicare într-un spirit de solidaritate; 
încurajează sectorul privat să contribuie la 
succesul acesteia;

Or. en

Amendamentul 54
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
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Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină direcția stabilită de 
Comisie în comunicarea sa privind o 
strategie pentru integrarea sistemelor 
energetice; invită Comisia și statele 
membre să asigure punerea sa rapidă în 
aplicare într-un spirit de solidaritate; 
încurajează sectorul privat să contribuie 
la succesul acesteia;

1. ia act de direcția stabilită de 
Comisie în comunicarea sa privind o 
strategie pentru integrarea sistemelor 
energetice;

Or. de

Amendamentul 55
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină direcția stabilită de 
Comisie în comunicarea sa privind o 
strategie pentru integrarea sistemelor 
energetice; invită Comisia și statele 
membre să asigure punerea sa rapidă în 
aplicare într-un spirit de solidaritate; 
încurajează sectorul privat să contribuie 
la succesul acesteia;

1. salută Comunicarea Comisiei 
privind o strategie pentru integrarea 
sistemelor energetice; constată că această 
direcție generală prezentată în cadrul 
documentului necesită clarificări cu 
privire la punerea în aplicare concretă a 
acțiunilor propuse, care ar trebui 
dezvoltate în continuare pe baza unei 
evaluări temeinice a impactului și ținând 
seama de principiul neutralității 
tehnologice și în strânsă cooperare cu 
industriile în cauză;

Or. en

Amendamentul 56
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină direcția stabilită de Comisie 
în comunicarea sa privind o strategie 
pentru integrarea sistemelor energetice; 
invită Comisia și statele membre să asigure 
punerea sa rapidă în aplicare într-un spirit 
de solidaritate; încurajează sectorul privat 
să contribuie la succesul acesteia;

1. sprijină direcția stabilită de Comisie 
în comunicarea sa privind o strategie 
pentru integrarea sistemelor energetice, în 
special privind principiul „eficiența 
energetică pe primul loc”, și un sistem 
energetic bazat în mare măsură pe 
energie din surse regenerabile; invită 
Comisia și statele membre să asigure 
punerea sa rapidă în aplicare într-un spirit 
de solidaritate; consideră că sectorul 
public joacă un rol esențial în succesul 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 57
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină direcția stabilită de Comisie 
în comunicarea sa privind o strategie 
pentru integrarea sistemelor energetice; 
invită Comisia și statele membre să asigure 
punerea sa rapidă în aplicare într-un spirit 
de solidaritate; încurajează sectorul privat 
să contribuie la succesul acesteia;

1. sprijină direcția stabilită de Comisie 
în comunicarea sa privind o strategie 
pentru integrarea sistemelor energetice; 
invită Comisia și statele membre să asigure 
punerea sa în aplicare în mod 
corespunzător, în timp util și în mod 
eficace, într-un spirit de cooperare; 
consideră că sectorul privat este un actor 
important pentru a asigura punerea în 
aplicare eficace a acesteia;

Or. en

Amendamentul 58
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină direcția stabilită de Comisie 
în comunicarea sa privind o strategie 
pentru integrarea sistemelor energetice; 
invită Comisia și statele membre să asigure 
punerea sa rapidă în aplicare într-un spirit 
de solidaritate; încurajează sectorul privat 
să contribuie la succesul acesteia;

1. sprijină direcția stabilită de Comisie 
în comunicarea sa privind o strategie 
pentru integrarea sistemelor energetice; 
invită Comisia și statele membre să asigure 
punerea sa rapidă în aplicare într-un spirit 
de solidaritate; subliniază că sectorul 
privat va juca un rol esențial în succesul 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 59
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină direcția stabilită de Comisie 
în comunicarea sa privind o strategie 
pentru integrarea sistemelor energetice; 
invită Comisia și statele membre să asigure 
punerea sa rapidă în aplicare într-un spirit 
de solidaritate; încurajează sectorul privat 
să contribuie la succesul acesteia;

1. sprijină direcția stabilită de Comisie 
în comunicarea sa privind o strategie 
pentru integrarea sistemelor energetice; 
invită Comisia și statele membre să asigure 
punerea sa rapidă în aplicare într-un spirit 
de solidaritate; încurajează sectorul privat 
să contribuie la succesul acesteia și să 
sprijine construirea unui sistem energetic 
care să direcționeze UE către 
neutralitatea climatică în 2050 cel târziu;

Or. en

Amendamentul 60
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins că o astfel de strategie 
poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, menținând 
în același timp accesibilitatea energetică 
și securitatea aprovizionării prin 
dezvoltarea unui sistem eficient, integrat, 
rezilient, inteligent și decarbonizat;

eliminat

Or. de

Amendamentul 61
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins că o astfel de strategie 
poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, menținând 
în același timp accesibilitatea energetică și 
securitatea aprovizionării prin dezvoltarea 
unui sistem eficient, integrat, rezilient, 
inteligent și decarbonizat;

2. consideră că o astfel de strategie, 
atunci când va fi transpusă în acțiuni cu o 
abordare realistă și cu măsuri economice 
viabile, poate ajuta Uniunea să realizeze o 
tranziție către o economie care respectă 
într-o măsură mai mare mediul, 
menținând în același timp accesibilitatea 
energetică, prețuri abordabile și 
securitatea aprovizionării prin dezvoltarea 
unui sistem eficient, integrat, rezilient, 
inteligent și decarbonizat, fără a 
compromite competitivitatea industriilor 
europene, ci consolidând-o și mai mult;

Or. en

Amendamentul 62
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins că o astfel de strategie 
poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, menținând 
în același timp accesibilitatea energetică și 
securitatea aprovizionării prin dezvoltarea 
unui sistem eficient, integrat, rezilient, 
inteligent și decarbonizat;

2. este convins că o astfel de strategie 
poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, asigurând  
în același timp accesibilitatea energetică și 
securitatea aprovizionării printr-o 
dezvoltare eficace a unui sistem eficient, 
integrat, rezilient, flexibil și inteligent, cu 
scopul de a atinge treptat obiectivele 
privind decarbonizarea;

Or. en

Amendamentul 63
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins că o astfel de strategie 
poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, menținând 
în același timp accesibilitatea energetică și 
securitatea aprovizionării prin dezvoltarea 
unui sistem eficient, integrat, rezilient, 
inteligent și decarbonizat;

2. este convins că o astfel de strategie 
poate ajuta Uniunea să stabilească o cale 
pentru a-și atinge obiectivele în materie de 
climă, menținând în același timp 
accesibilitatea energetică, prețuri 
abordabile și securitatea aprovizionării 
prin dezvoltarea unui sistem cu un grad 
ridicat de eficiență energetică, bazat în 
întregime pe surse regenerabile de 
energie, integrat, rezilient și inteligent;

Or. en

Amendamentul 64
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins că o astfel de strategie 2. este convins că o astfel de strategie 
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poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, menținând 
în același timp accesibilitatea energetică și 
securitatea aprovizionării prin dezvoltarea 
unui sistem eficient, integrat, rezilient, 
inteligent și decarbonizat;

poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, menținând 
în același timp accesibilitatea energetică și 
securitatea aprovizionării prin dezvoltarea 
unui sistem circular, foarte eficient din 
punctul de vedere al energiei și al 
resurselor, integrat, rezilient, inteligent, 
bazat pe surse regenerabile de energie și 
multimodal;

Or. en

Amendamentul 65
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Markus 
Pieper, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins că o astfel de strategie 
poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, menținând 
în același timp accesibilitatea energetică și 
securitatea aprovizionării prin dezvoltarea 
unui sistem eficient, integrat, rezilient, 
inteligent și decarbonizat;

2. este convins că o astfel de strategie 
poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, menținând 
în același timp accesibilitatea energetică, 
prețuri abordabile și securitatea 
aprovizionării prin dezvoltarea unui sistem 
eficient, integrat, interconectat, rezilient, 
inteligent și decarbonizat;

Or. en

Amendamentul 66
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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2. este convins că o astfel de strategie 
poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, menținând 
în același timp accesibilitatea energetică și 
securitatea aprovizionării prin dezvoltarea 
unui sistem eficient, integrat, rezilient, 
inteligent și decarbonizat;

2. este convins că o astfel de strategie 
poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, menținând 
în același timp accesibilitatea energetică și 
securitatea aprovizionării prin dezvoltarea 
unui sistem echitabil, eficient, integrat, 
rezilient, competitiv din punctul de vedere 
al costurilor, inteligent și decarbonizat;

Or. en

Amendamentul 67
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins că o astfel de strategie 
poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, menținând 
în același timp accesibilitatea energetică și 
securitatea aprovizionării prin dezvoltarea 
unui sistem eficient, integrat, rezilient, 
inteligent și decarbonizat;

2. este convins că o astfel de strategie 
poate ajuta Uniunea să își atingă 
obiectivele în materie de climă, menținând 
în același timp accesibilitatea energetică, 
prețuri abordabile și securitatea 
aprovizionării prin dezvoltarea unui sistem 
eficient, integrat, rezilient, inteligent și 
decarbonizat;

Or. en

Amendamentul 68
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión, Grzegorz 
Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. ia act de intenția Comisiei de a 
propune o revizuire a unei serii de acte 
relevante pentru strategie; subliniază, în 
acest sens, că revizuirea ar trebui să fie 
efectuată cu cea mai mare atenție pentru 
o abordare coerentă pe termen lung și un 
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cadru de reglementare stabil pentru 
industriile vizate și insistă asupra faptului 
că ar trebui să se efectueze o analiză cost-
beneficiu detaliată în fiecare caz în parte, 
pentru a elabora un parcurs adecvat de 
dezvoltare; îndeamnă ca revizuirea să țină 
seama în mod corespunzător de obligațiile 
care decurg din actele legislative actuale 
care impun statelor membre și industriilor 
să depună eforturi financiare și ca 
rentabilitatea acestor investiții să nu fie 
pusă în pericol de modificările legislative 
care creează costuri irecuperabile; 
reamintește, în acest sens, că Directiva 
2014/94/UE a prevăzut cerințe pentru 
statele membre privind buncherarea GNL 
în transportul maritim și pe căile 
navigabile interioare până în 2025 și, 
respectiv, 2030, precum și pentru a 
asigura un număr adecvat de puncte de 
realimentare cu GNC/GNL pentru 
autovehicule;

Or. en

Amendamentul 69
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește că este important să se 
ia în considerare diversitatea sistemelor 
energetice naționale și a provocărilor; 
încurajează Comisia să mențină o 
abordare cât mai neutră posibil pentru a 
permite fiecărui stat membru să utilizeze 
cele mai eficiente soluții de decarbonizare 
în funcție de propriile nevoi și resurse;

Or. en
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Amendamentul 70
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión, Grzegorz 
Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. constată că punerea în aplicare a 
integrării sistemului energetic, deși este 
menită să reducă costurile transformării 
energetice în Europa pe termen lung, ar 
implica costuri semnificative imediate 
repercutate asupra utilizatorilor finali; 
invită, prin urmare, Comisia să prezinte o 
analiză a costurilor asociate modificărilor 
propuse pentru fiecare sector implicat și 
pentru fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 71
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Asigurarea optimizării și a decarbonizării 
sistemelor energetice

Sisteme energetice cu un grad ridicat de 
eficiență energetică și bazate pe surse 
regenerabile de energie

Or. en

Amendamentul 72
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del 
Castillo Vera

Propunere de rezoluție
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Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea care nu este consumată;

3. recunoaște importanța principiului 
prevalenței eficienței energetice și 
reamintește că electrificarea directă, acolo 
unde este posibil, prezintă o cale 
importantă către decarbonizare; 
subliniază că este necesar să se dezvolte 
un sistem energetic rezilient și neutru din 
punct de vedere climatic, bazat pe 
principiul eficienței din punctul de vedere 
al costurilor;

Or. en

Amendamentul 73
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea care nu este consumată;

3. își reiterează sprijinul pentru un 
sistem energetic eficient în care toate 
sectoarele vor urmări o eficiență mai 
ridicată a costurilor produselor și 
implementarea energiei din surse care vor 
contribui la reducerea amprentei de 
carbon și la independența energetică a 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 74
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea care nu este consumată;

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea care nu este consumată, 
ceea ce înseamnă că trebuie să se acorde 
prioritate economiei de energie și 
îmbunătățirii eficienței;

Or. en

Amendamentul 75
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea care nu este consumată;

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea generată, pe cât posibil, 
din surse sustenabile;

Or. en

Amendamentul 76
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea care nu este consumată;

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și pentru un sistem energetic mai circular 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea care nu este consumată;

Or. en
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Amendamentul 77
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea care nu este consumată;

3. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 78
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea care nu este consumată;

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea care nu este consumată; 
solicită ca principiul prevalenței eficienței 
energetice să fie operațional în toate 
revizuirile viitoare ale legislației și 
metodologiilor naționale și ale Uniunii, în 
special pentru planificarea scenariilor și a 
infrastructurii și pentru analiza cost-
beneficiu;

Or. en

Amendamentul 79
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea care nu este consumată;

3. își reiterează sprijinul pentru 
principiul prevalenței eficienței energetice 
și reamintește că cea mai sustenabilă 
energie este cea care nu este consumată; 
subliniază că este nevoie de elaborarea 
unui portofoliu de soluții favorabile climei 
pentru a permite celor mai eficiente 
tehnologii din punct de vedere energetic și 
din punctul de vedere al costurilor să 
prospere pe piață;

Or. en

Amendamentul 80
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. ia act de limitările 
biocombustibililor produși în mod 
sustenabil și ale hidrogenului din surse 
regenerabile și, prin urmare, subliniază 
că este necesar să se aplice mai întâi alte 
alternative, cum ar fi principiul 
prevalenței eficienței energetice și 
electrificarea directă; este totuși conștient 
de rolul pe care îl pot juca 
biocombustibilii produși în mod 
sustenabil și hidrogenul din surse 
regenerabile în decarbonizarea 
sectoarelor dificil de decarbonizat, 
precum sectorul siderurgic și cel al 
cimentului și, prin urmare, consideră că 
trebuie să se stabilească anumite norme și 
dispoziții comune;

Or. en
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Amendamentul 81
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del 
Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. observă consumul ridicat de 
energie pentru nevoile sectorului apei; 
invită Comisia să ia în calcul măsuri 
eficiente din punct de vedere energetic 
pentru sectorul apei din UE și 
posibilitatea utilizării apelor uzate epurate 
ca sursă la fața locului de energie din 
surse generabile în cadrul integrării 
sistemului energetic;

Or. en

Amendamentul 82
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește importanța unei 
abordări neutre din punct de vedere 
tehnologic, care să asigure faptul că toate 
opțiunile eficiente din punctul de vedere 
ale costurilor și din punct de vedere 
energetic sunt puse la dispoziție cu scopul 
de a realiza neutralitatea climatică în 
2050 și o tranziție justă în UE;

Or. en

Amendamentul 83
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Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază beneficiile importante 
ale unor eforturi sporite în materie de 
eficiență energetică, cum ar fi 
dependențele reduse de importul de 
energie, facturile de consum mai mici, 
competitivitatea industrială crescută, 
precum și beneficiile climatice și de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 84
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că este necesar să se 
accelereze tranziția către un sistem 
energetic bazat pe energii din surse 
regenerabile și electrificarea mai rapidă a 
sectoarelor de utilizare finală, acolo unde 
este posibil, ținând seama de costuri și de 
eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 85
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. solicită ca principiul prevalenței 
eficienței energetice să fie operațional în 
toate revizuirile viitoare ale legislației și 
metodologiilor naționale și ale Uniunii, în 
special pentru planificarea scenariilor și a 
infrastructurii și pentru analiza cost-
beneficiu;

Or. en

Amendamentul 86
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază necesitatea de a elimina 
treptat toți combustibilii fosili și de a 
asigura o tranziție justă către 
neutralitatea climatică și către un sistem 
energetic bazat în întregime pe surse 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 87
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. regretă pericolul de accidente 
produse în timpul exploatării centralelor 
nucleare și costurile economice și de 
mediu asociate gestionării deșeurilor 
nucleare; solicită eliminarea treptată a 
energiei nucleare;
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Or. en

Amendamentul 88
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 3 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3d. regretă rolul protecției 
investitorilor ca obstacol în calea 
îndeplinirii obligațiilor prevăzute în 
cadrul Acordului de la Paris și a realizării 
neutralității climatice; invită Comisia să 
elimine practica protejării investițiilor în 
combustibili fosili în contextul 
modernizării Tratatului privind Carta 
energiei, pentru a facilita o tranziție 
rapidă către un sistem energetic 
sustenabil, bazat pe surse regenerabile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 89
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre, astfel cum 
au fost prezentate în Raportul privind 
progresele înregistrate în materie de 
eficiență energetică; încurajează Comisia 
să propună obiective mai ambițioase, 
ținând seama de recomandările sale ca 
parte a procesului de guvernanță a uniunii 
energetice; salută, în acest sens, strategia 
pentru un val de renovări;

4. ia act de faptul că nu toate statele 
membre au atins obiectivele de eficiență 
energetică pentru 2020, astfel cum au fost 
prezentate în Raportul privind progresele 
înregistrate în materie de eficiență 
energetică; încurajează Comisia să 
elaboreze un set de obiective mai eficace, 
ținând seama de recomandările sale ca 
parte a procesului de guvernanță a uniunii 
energetice; încurajează, în acest sens, o 
aplicare eficace și flexibilă a strategiei 
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pentru un val de renovări în fiecare stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 90
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre, astfel cum 
au fost prezentate în Raportul privind 
progresele înregistrate în materie de 
eficiență energetică; încurajează Comisia 
să propună obiective mai ambițioase, 
ținând seama de recomandările sale ca 
parte a procesului de guvernanță a 
uniunii energetice; salută, în acest sens, 
strategia pentru un val de renovări;

4. ia act de progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre, astfel cum 
au fost prezentate în Raportul privind 
progresele înregistrate în materie de 
eficiență energetică; încurajează Comisia 
să analizeze, în strânsă cooperare cu 
statele membre și cu reprezentanții 
industriilor în cauză, motivele pentru care 
nu îndeplinesc cifrele stabilite și 
subliniază că nu ar trebui să se 
stabilească obiective noi fără să se elimine 
obstacolele existente și înainte de a atinge 
obiectivele actuale;

Or. en

Amendamentul 91
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre, astfel cum 
au fost prezentate în Raportul privind 
progresele înregistrate în materie de 
eficiență energetică; încurajează Comisia 
să propună obiective mai ambițioase, 

4. regretă progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre și de 
Uniune în ansamblul său, astfel cum au 
fost prezentate în Raportul privind 
progresele înregistrate în materie de 
eficiență energetică; încurajează Comisia 
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ținând seama de recomandările sale ca 
parte a procesului de guvernanță a uniunii 
energetice; salută, în acest sens, strategia 
pentru un val de renovări;

să propună obiective mai ambițioase, 
ținând seama de recomandările sale ca 
parte a procesului de guvernanță a uniunii 
energetice; invită Comisia să revizuiască 
măsurile existente și să adopte politici mai 
specifice, în special în sectoare precum 
transporturile, în care progresele au fost 
insuficiente; salută, în acest sens, strategia 
pentru un val de renovări;

Or. en

Amendamentul 92
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre, astfel cum 
au fost prezentate în Raportul privind 
progresele înregistrate în materie de 
eficiență energetică; încurajează Comisia 
să propună obiective mai ambițioase, 
ținând seama de recomandările sale ca 
parte a procesului de guvernanță a uniunii 
energetice; salută, în acest sens, strategia 
pentru un val de renovări;

4. recunoaște progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre, astfel cum 
au fost prezentate în Raportul privind 
progresele înregistrate în materie de 
eficiență energetică; încurajează Comisia 
să analizeze efectele obiectivelor revizuite 
asupra întreprinderilor, în special asupra 
IMM-urilor, ținând seama de 
recomandările sale ca parte a procesului de 
guvernanță a uniunii energetice; salută, în 
acest sens, strategia pentru un val de 
renovări; subliniază că renovarea parcului 
imobiliar existent nu compensează pe 
deplin nevoia de a produce mai multă 
energie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 93
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
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Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre, astfel cum 
au fost prezentate în Raportul privind 
progresele înregistrate în materie de 
eficiență energetică; încurajează Comisia 
să propună obiective mai ambițioase, 
ținând seama de recomandările sale ca 
parte a procesului de guvernanță a uniunii 
energetice; salută, în acest sens, strategia 
pentru un val de renovări;

4. regretă progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre în domeniul 
eficienței energetice și al renovării, astfel 
cum au fost prezentate în Raportul din 
2020 privind progresele înregistrate în 
materie de eficiență energetică; ia act de 
decizia Comisiei de a revizui Directiva 
(UE) 2018/2002 privind eficiența 
energetică, ținând seama de recomandările 
sale ca parte a procesului de guvernanță a 
uniunii energetice; salută, în acest sens, 
strategia pentru un val de renovări și 
viitoarea revizuire a Directivei (UE) 
2018/844 privind performanța energetică 
a clădirilor;

Or. en

Amendamentul 94
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre, astfel cum 
au fost prezentate în Raportul privind 
progresele înregistrate în materie de 
eficiență energetică; încurajează Comisia 
să propună obiective mai ambițioase, 
ținând seama de recomandările sale ca 
parte a procesului de guvernanță a uniunii 
energetice; salută, în acest sens, strategia 
pentru un val de renovări;

4. regretă progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre, astfel cum 
au fost prezentate în Raportul privind 
progresele înregistrate în materie de 
eficiență energetică; încurajează Comisia 
să propună, în viitoarele revizuiri 
legislative ale reglementărilor în materie 
de energie și climă, obiective mai 
ambițioase și instrumente pentru 
realizarea acestora, ținând seama de 
recomandările sale ca parte a procesului de 
guvernanță a uniunii energetice; salută, în 
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acest sens, strategia pentru un val de 
renovări și Comunicarea privind stabilirea 
unui obiectiv mai ambițios în materie de 
climă pentru Europa în perspectiva 
anului 2030;

Or. en

Amendamentul 95
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre, astfel cum 
au fost prezentate în Raportul privind 
progresele înregistrate în materie de 
eficiență energetică; încurajează Comisia 
să propună obiective mai ambițioase, 
ținând seama de recomandările sale ca 
parte a procesului de guvernanță a uniunii 
energetice; salută, în acest sens, strategia 
pentru un val de renovări;

4. regretă progresele insuficiente 
înregistrate de statele membre, astfel cum 
au fost prezentate în Raportul privind 
progresele înregistrate în materie de 
eficiență energetică; invită Comisia să 
propună obiective mai ambițioase, ținând 
seama de recomandările sale ca parte a 
procesului de guvernanță a uniunii 
energetice și a Planului pentru atingerea 
obiectivului privind clima, precum și o 
revizuire ambițioasă a Directivei privind 
performanța energetică a clădirilor; 
salută, în acest sens, strategia pentru un val 
de renovări;

Or. en

Amendamentul 96
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 

5. invită Comisia să extindă principiul 
prevalenței eficienței energetice la întregul 
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și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
deșeurilor, energiei și căldurii reziduale 
din procesele industriale, din clădiri și din 
centrele de date; atrage atenția asupra 
modernizării rețelelor de termoficare, care 
pot juca un rol important în decarbonizarea 
încălzirii; subliniază potențialul 
instrumentelor digitale pentru gestionarea 
inteligentă a energiei;

lanț valoric și la toate utilizările finale; 
subliniază cerințele necesare privind 
circularitatea și reciclarea deșeurilor și 
prevede un cadru legislativ similar pentru 
energia excedentară și căldura reziduală 
inevitabilă din procesele industriale cu un 
grad ridicat de eficiență energetică, din 
clădiri, din centrele de date sau din alte 
procese; solicită o modernizare necesară a 
rețelelor de termoficare la a patra și a 
cincea generație de rețele de înaltă 
eficiență la temperaturi scăzute, bazate pe 
energie din surse regenerabile, care 
trebuie să joace un rol important în 
decarbonizarea încălzirii; solicită, în acest 
context, punerea în aplicare în continuare 
a strategiei privind încălzirea și răcirea, 
inclusiv la revizuirea Directivei privind 
energia din surse regenerabile și a 
Directivei privind eficiența energetică5a, 
precum și crearea unui cadru favorabil 
atunci când se revizuiesc Orientările 
privind ajutoarele de stat pentru protecția 
mediului și energie6a; atrage atenția 
asupra potențialului instrumentelor 
digitale pentru gestionarea inteligentă a 
energiei;

_________________
5a Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile; Directiva (UE) 2018/2002 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică. 
6a Orientări privind ajutoarele de stat 
pentru protecția mediului și energie.

Or. en

Amendamentul 97
Paolo Borchia
în numele Grupului ID
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă 
principiul eficienței energetice la întregul 
lanț valoric și la toate utilizările finale; 
subliniază potențialul circularității și al 
reutilizării deșeurilor, energiei și căldurii 
reziduale din procesele industriale, din 
clădiri și din centrele de date; atrage atenția 
asupra modernizării rețelelor de 
termoficare, care pot juca un rol important 
în decarbonizarea încălzirii; subliniază 
potențialul instrumentelor digitale pentru 
gestionarea inteligentă a energiei;

5. invită Comisia să stabilească o 
terminologie cuprinzătoare și un sistem de 
certificare într-un singur instrument 
legislativ care să acopere atât 
combustibilii din surse regenerabile, cât și 
combustibilii cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, pe baza reducerii emisiilor de 
GES pe toată durata ciclului de viață în 
întregul lanț valoric; subliniază potențialul 
circularității și al reutilizării deșeurilor, 
energiei și căldurii reziduale din procesele 
industriale, din clădiri și din centrele de 
date; recunoaște potențialul rol-cheie al 
rafinăriilor într-un sistem energetic 
circular, pentru capacitatea lor de a 
recicla deșeurile biologice și reziduurile 
din agricultură, din sectorul alimentar și 
din silvicultură în combustibili și în alte 
produse; recunoaște faptul că 
combustibilii lichizi cu emisii reduse de 
dioxid de carbon (de exemplu, pe bază de 
hidrogen și CO2 captat sau biomasă și 
deșeuri) reprezintă o parte centrală a 
soluției care contribuie la atingerea 
neutralității climatice; atrage atenția 
asupra modernizării rețelelor de 
termoficare, care pot juca un rol important 
în decarbonizarea încălzirii; subliniază 
potențialul instrumentelor digitale pentru 
gestionarea inteligentă a energiei;

Or. en

Amendamentul 98
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
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Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
deșeurilor, energiei și căldurii reziduale din 
procesele industriale, din clădiri și din 
centrele de date; atrage atenția asupra 
modernizării rețelelor de termoficare, care 
pot juca un rol important în decarbonizarea 
încălzirii; subliniază potențialul 
instrumentelor digitale pentru gestionarea 
inteligentă a energiei;

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
deșeurilor organice din orașe și din 
sectorul agricol, a energiei și a căldurii 
reziduale din procesele industriale, din 
clădiri și din centrele de date; invită 
Comisia și statele membre să creeze 
stimulente și modele de afaceri eficace 
pentru decuplarea și utilizarea căldurii 
reziduale din industrie; atrage atenția 
asupra înlocuirii sistemelor de încălzire 
vechi și ineficiente și asupra modernizării 
rețelelor de termoficare, care pot juca un 
rol important în decarbonizarea încălzirii; 
subliniază potențialul instrumentelor 
digitale pentru gestionarea inteligentă a 
energiei;

Or. en

Amendamentul 99
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
deșeurilor, energiei și căldurii reziduale din 
procesele industriale, din clădiri și din 
centrele de date; atrage atenția asupra 
modernizării rețelelor de termoficare, care 
pot juca un rol important în decarbonizarea 
încălzirii; subliniază potențialul 
instrumentelor digitale pentru gestionarea 
inteligentă a energiei;

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
deșeurilor, energiei și căldurii reziduale din 
procesele industriale, din clădiri și din 
centrele de date, precum și potențialul 
biogazului/biometanului în ceea ce 
privește utilizarea eficientă a resurselor, 
eficiența din punctul de vedere al 
costurilor și în sprijinirea dezvoltării de 
noi fluxuri de venituri la nivel local, cum 
ar fi în zonele rurale; atrage atenția asupra 
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modernizării rețelelor de termoficare, care 
pot juca un rol important în decarbonizarea 
încălzirii; subliniază potențialul 
instrumentelor digitale pentru gestionarea 
inteligentă a energiei;

Or. en

Amendamentul 100
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
deșeurilor, energiei și căldurii reziduale 
din procesele industriale, din clădiri și din 
centrele de date; atrage atenția asupra 
modernizării rețelelor de termoficare, care 
pot juca un rol important în 
decarbonizarea încălzirii; subliniază 
potențialul instrumentelor digitale pentru 
gestionarea inteligentă a energiei;

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; invită Comisia 
să propună inițiative concrete de reducere 
a pierderilor de energie de-a lungul 
rețelelor de transport și distribuție, prin 
revizuirea Regulamentului (UE) 
nr. 347/2013 privind infrastructurile 
energetice transeuropene și a 
Regulamentului (UE) 2017/1938 privind 
siguranța furnizării de gaze;

Or. en

Amendamentul 101
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
deșeurilor, energiei și căldurii reziduale 

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
energiei și căldurii reziduale din procesele 
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din procesele industriale, din clădiri și din 
centrele de date; atrage atenția asupra 
modernizării rețelelor de termoficare, care 
pot juca un rol important în decarbonizarea 
încălzirii; subliniază potențialul 
instrumentelor digitale pentru gestionarea 
inteligentă a energiei;

industriale, din clădiri și din centrele de 
date; subliniază că pierderile de căldură 
reprezintă o utilizare ineficientă a 
resurselor care nu este compatibilă cu 
circularitatea și atrage atenția asupra 
modernizării rețelelor de termoficare, care 
pot juca un rol important în decarbonizarea 
încălzirii; subliniază potențialul 
instrumentelor digitale pentru gestionarea 
inteligentă a energiei, acordând totodată 
prioritate securității cibernetice și 
protecției datelor;

Or. en

Amendamentul 102
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
deșeurilor, energiei și căldurii reziduale din 
procesele industriale, din clădiri și din 
centrele de date; atrage atenția asupra 
modernizării rețelelor de termoficare, care 
pot juca un rol important în decarbonizarea 
încălzirii; subliniază potențialul 
instrumentelor digitale pentru gestionarea 
inteligentă a energiei;

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
deșeurilor, energiei și căldurii reziduale din 
procesele industriale, din clădiri și din 
centrele de date, precum și a energiei 
produse din biodeșeuri sau în stațiile de 
epurare a apelor uzate; atrage atenția 
asupra modernizării rețelelor de 
termoficare, care pot juca un rol important 
în decarbonizarea încălzirii; subliniază 
potențialul instrumentelor digitale pentru 
gestionarea inteligentă a energiei;

Or. en

Amendamentul 103
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
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Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă 
principiul eficienței energetice la întregul 
lanț valoric și la toate utilizările finale; 
subliniază potențialul circularității și al 
reutilizării deșeurilor, energiei și căldurii 
reziduale din procesele industriale, din 
clădiri și din centrele de date; atrage atenția 
asupra modernizării rețelelor de 
termoficare, care pot juca un rol important 
în decarbonizarea încălzirii; subliniază 
potențialul instrumentelor digitale pentru 
gestionarea inteligentă a energiei;

5. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea extinderii principiului 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
deșeurilor, energiei și căldurii reziduale din 
procesele industriale, din clădiri și din 
centrele de date; atrage atenția asupra 
modernizării rețelelor de termoficare, care 
pot juca un rol important în decarbonizarea 
încălzirii; subliniază potențialul 
instrumentelor digitale pentru gestionarea 
inteligentă a energiei;

Or. en

Amendamentul 104
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
deșeurilor, energiei și căldurii reziduale din 
procesele industriale, din clădiri și din 
centrele de date; atrage atenția asupra 
modernizării rețelelor de termoficare, care 
pot juca un rol important în decarbonizarea 
încălzirii; subliniază potențialul 
instrumentelor digitale pentru gestionarea 
inteligentă a energiei;

5. invită Comisia să extindă principiul 
eficienței energetice la întregul lanț valoric 
și la toate utilizările finale; subliniază 
potențialul circularității și al reutilizării 
deșeurilor, energiei și căldurii reziduale din 
procesele industriale, din clădiri și din 
centrele de date și din agricultură; atrage 
atenția asupra modernizării rețelelor de 
termoficare, care pot juca un rol important 
în decarbonizarea încălzirii; subliniază 
potențialul instrumentelor digitale pentru 
gestionarea inteligentă a energiei;

Or. en
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Amendamentul 105
Claudia Gamon, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că încălzirea 
centralizată în zonele cu o densitate mare 
a populației este un instrument foarte 
eficient pentru stocarea energiei, oferind 
flexibilitatea necesară pentru a integra o 
pondere mai mare de surse regenerabile 
de energie intermitente și de căldură 
reziduală din procesele industriale; invită 
Comisia și statele membre să sprijine și să 
dezvolte rețelele de încălzire centralizată 
cu un grad ridicat de eficiență energetică; 
mai mult, invită Comisia să ia în 
considerare infrastructura termică și 
stocarea energiei termice atunci când 
elaborează planurile de dezvoltare a 
rețelei pe zece ani atât pentru Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E), 
cât și pentru Rețeaua europeană a 
operatorilor de transport și de sistem de 
gaze naturale (ENTSO-G);

Or. en

Amendamentul 106
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. salută noua Strategie a UE pentru 
metan; reamintește că este esențial să se 
introducă rapid sisteme de monitorizare a 
emisiilor de metan, care să se bazeze pe 
tehnologii de observare prin satelit, 
precum cele dezvoltate prin programul 
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Copernicus; salută inițiativele private 
întreprinse în vederea reducerii emisiilor 
de metan, cum ar fi Parteneriatul pentru 
petrol și gaz metan și Principiile 
directoare privind metanul;

Or. en

Amendamentul 107
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să adopte inițiative 
pentru a institui obligativitatea 
valorificării căldurii reziduale inevitabile, 
ca resursă care poate fi direcționată în 
rețelele de termoficare sau care poate fi 
stocată;

Or. en

Amendamentul 108
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. invită Comisia să propună măsuri 
pentru a reduce în continuare emisiile de 
metan în sectorul energetic, începând cu 
introducerea, în Directiva (UE) 2019/692 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale, a 
unui obiectiv obligatoriu de reducere a 
intensității metanului cu 0,2 % până în 
2025 pentru toate gazele vândute în UE; 
salută propunerea Comisiei de a conferi 
un caracter obligatoriu măsurării, 
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raportării și verificării (MRV) și depistării 
scăpărilor de gaze și eliminării lor 
(LDAR);

Or. en

Amendamentul 109
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. subliniază potențialul soluțiilor 
economiei circulare de a reduce cererea 
finală de energie, cum ar fi reutilizarea 
deșeurilor, a energiei și a căldurii 
reziduale din procesele industriale, din 
clădiri și din centrele de date; invită 
Comisia să propună măsuri de stimulare 
a reutilizării energiei și a căldurii 
reziduale în cadrul revizuirii Directivei 
2008/98/CE privind reducerea deșeurilor; 
subliniază că biogazul produs în mod 
sustenabil, inclusiv biometanul, poate 
contribui la reutilizarea deșeurilor 
provenite din agricultură, consumul de 
alimente și silvicultură;

Or. en

Amendamentul 110
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 5 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5d. atrage atenția asupra provocării 
reprezentate de decarbonizarea sectorului 
încălzirii și răcirii; subliniază potențialul 
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rețelelor de termoficare moderne, cu 
temperatură scăzută, alimentate cu 
energie din surse regenerabile, energie 
fără emisii și energie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon; constată că acestea pot 
juca un rol important într-o 
decarbonizare a încălzirii eficientă din 
punctul de vedere al costurilor în zonele 
urbane și industriale;

Or. en

Amendamentul 111
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 5 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5e. subliniază potențialul 
instrumentelor digitale pentru gestionarea 
inteligentă a energiei, care pot reduce și 
cererea de energie într-un mod eficient 
din punctul de vedere al costurilor; salută 
revizuirea în curs a legislației secundare 
privind etichetarea energetică și 
proiectarea ecologică a dispozitivelor de 
încălzire și răcire a spațiilor și a apei;

Or. en

Amendamentul 112
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Markus 
Pieper, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze criterii 
de investiții sustenabile, cu respectarea 
deplină a obiectivelor privind clima și 
integrarea;

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze 
instrumente financiare, cu respectarea 
deplină a obiectivelor privind clima și 
integrarea; subliniază că programele și 
instrumentele de finanțare europene, cum 
ar fi Orizont Europa și Parteneriatul 
european pentru hidrogen curat, 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei pe baza Regulamentelor TEN-E 
și TEN-T, politica de coeziune, InvestEU, 
Mecanismul de redresare și reziliență, 
Fondul pentru o tranziție justă și Fondul 
pentru inovare al ETS, au un rol esențial 
în promovarea unei economii a 
hidrogenului din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, a 
dezvoltării biogazului/biometanului, a 
captării și stocării carbonului și a 
infrastructurii compatibile cu hidrogenul, 
oferind în același timp investiții adecvate 
în utilizarea gazelor naturale acolo unde 
asigură reducerea emisiilor și servește ca 
factor care facilitează tranziția; invită 
Comisia să elaboreze obiective pentru 
implementarea infrastructurii energetice 
și consideră că integrarea sistemului ar 
trebui să utilizeze la maximum 
infrastructura de gaze existentă, ceea ce 
poate contribui la realizarea unei tranziții 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor în multe sectoare, inclusiv în 
industrie și în domeniul mobilității;

Or. en

Amendamentul 113
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze criterii 
de investiții sustenabile, cu respectarea 
deplină a obiectivelor privind clima și 
integrarea;

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructura din sectorul energiei 
electrice și din cel al gazelor între 520 și 
575 de miliarde EUR; reamintește că 
utilizarea infrastructurii de gaze existente, 
în combinație cu gazele din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, va duce la evitarea investițiilor 
inutile din domeniul energiei electrice, 
totodată punându-se în aplicare 
obiectivele UE privind decarbonizarea; 
invită Comisia să efectueze o analiză 
comparativă a costurilor și beneficiilor și 
să elaboreze criterii de investiții 
sustenabile, cu respectarea deplină a 
obiectivelor privind clima și integrarea;

Or. en

Amendamentul 114
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze criterii 
de investiții sustenabile, cu respectarea 
deplină a obiectivelor privind clima și 
integrarea;

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita, de asemenea, o extindere 
masivă a capacităților suplimentare de 
energie din surse regenerabile pentru 
electrificarea directă a aplicațiilor care se 
bazează în prezent pe combustibili fosili și 
ar putea necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze o 
planificare a scenariilor incluzivă, 
integrată și realistă, luând în considerare 
în special eficiența energetică și 
integrarea sistemului energetic, precum și 
criterii de investiții sustenabile7a, cu 
respectarea deplină a obiectivelor privind 
clima;

_________________
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7a Regulamentul Parlamentului European 
și al Consiliului privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile 
(2018/0178 (COD)).

Or. en

Amendamentul 115
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze criterii 
de investiții sustenabile, cu respectarea 
deplină a obiectivelor privind clima și 
integrarea;

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze criterii 
de investiții sustenabile, cu respectarea 
deplină a nevoilor în materie de integrare 
a sistemului energetic și să țină seama de 
potențialul investițiilor în utilizarea finală 
de a reduce emisiile și de contribuția 
acestora la tranziția energetică;

Or. en

Amendamentul 116
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze criterii 
de investiții sustenabile, cu respectarea 
deplină a obiectivelor privind clima și 
integrarea;

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR și că energiile din surse 
regenerabile, cum ar fi energia eoliană și 
solară, sunt intermitente și variabile, 
nefiind astfel adecvate pentru o rețea 
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centrală de curent alternativ, întrucât nu 
pot fi controlate, nu au capacitatea de a 
garanta sarcina de bază și, prin urmare, 
nu sunt un instrument de asigurare a 
securității aprovizionării sau a rezistenței 
rețelei;

Or. de

Amendamentul 117
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze criterii 
de investiții sustenabile, cu respectarea 
deplină a obiectivelor privind clima și 
integrarea;

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze criterii 
de investiții sustenabile, cu respectarea 
deplină a obiectivelor privind clima și 
energia pentru 2030 și neutralitatea 
climatică până în 2050 cel târziu, pentru a 
se asigura că nu conduc la un blocaj al 
activelor;

Or. en

Amendamentul 118
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze criterii 
de investiții sustenabile, cu respectarea 

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita o extindere masivă a 
capacității de producție a energiei din 
surse regenerabile, care este posibil să 
implice investiții anuale în infrastructură 
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deplină a obiectivelor privind clima și 
integrarea;

între 520 și 575 de miliarde EUR; invită 
Comisia să elaboreze criterii de investiții 
sustenabile și o planificare incluzivă, 
integrată și realistă, cu respectarea deplină 
a obiectivelor privind clima;

Or. en

Amendamentul 119
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze criterii 
de investiții sustenabile, cu respectarea 
deplină a obiectivelor privind clima și 
integrarea;

6. reamintește că tranziția energetică 
va necesita investiții anuale în 
infrastructură între 520 și 575 de miliarde 
EUR; invită Comisia să elaboreze criterii 
de investiții sustenabile, cu respectarea 
deplină a obiectivelor privind clima, 
excluzând astfel infrastructura pentru 
combustibilii fosili în vederea protejării 
împotriva unei dependențe de 
combustibilii fosili;

Or. en

Amendamentul 120
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, András Gyürk, Edina Tóth, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, 
Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. regretă că proiectul de act delegat 
al Comisiei privind taxonomia 
subminează obiectivele climatice în ceea 
ce privește sursele regenerabile de energie 
și încurajează Comisia să adopte o 
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abordare neutră din punct de vedere 
tehnologic bazată pe emisii de GES pe 
durata ciclului de viață al acestora și să 
nu impună în domeniul energiei 
hidroelectrice, al biocombustibililor și al 
biogazului norme mai stricte decât în 
domeniul altor surse regenerabile de 
energie; regretă, în plus, faptul că energia 
nucleară este defalcată și abordată într-
un act delegat separat, având în vedere că 
acest lucru subminează perspectiva 
globală a sistemului energetic și limitează 
posibilitățile de autodeterminare ale 
statelor membre în ceea ce privește mixul 
energetic;

Or. en

Amendamentul 121
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de noi infrastructuri 
de producere, transport, distribuție și 
conversie a energiei, pentru a optimiza 
utilizarea acestora într-o economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei și pentru a asigura viabilitatea lor 
economică;

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de măsuri privind 
eficiența energetică, de integrare a 
sistemului sau de noi infrastructuri de 
producere, transport, distribuție și 
conversie a energiei, pentru a optimiza 
utilizarea acestora într-o economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei și pentru a asigura viabilitatea lor 
economică pe termen mediu și lung; 
solicită ca fiecare proiect de 
infrastructură să includă un scenariu 
alternativ bazat pe reducerea cererii și/sau 
pe integrarea sectorului, înainte de 
construire;

Or. en



PE661.966v01-00 64/172 AM\1220002RO.docx

RO

Amendamentul 122
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de noi infrastructuri 
de producere, transport, distribuție și 
conversie a energiei, pentru a optimiza 
utilizarea acestora într-o economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei și pentru a asigura viabilitatea lor 
economică;

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de noi infrastructuri 
de producere, transport, distribuție și 
conversie a energiei, pentru a optimiza 
sistemul energetic într-o economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei, asigurând totodată viabilitatea lor 
economică; subliniază că este important 
să se respecte principiul neutralității 
tehnologice, întrucât majoritatea 
tehnologiilor care vor fi necesare în 
viitorul apropiat au în continuare nevoie 
de investiții în cercetare și dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 123
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de noi infrastructuri 
de producere, transport, distribuție și 
conversie a energiei, pentru a optimiza 
utilizarea acestora într-o economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei și pentru a asigura viabilitatea lor 
economică;

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de noi infrastructuri 
de producere, interconectivitate, transport, 
distribuție, stocare și conversie a energiei, 
pentru a optimiza utilizarea acestora într-o 
economie neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei și pentru a asigura 
eficiența lor din punctul de vedere al 
costurilor, evitând în același timp atât 
efectele de blocare, cât și activele 
depreciate;



AM\1220002RO.docx 65/172 PE661.966v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 124
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de noi infrastructuri 
de producere, transport, distribuție și 
conversie a energiei, pentru a optimiza 
utilizarea acestora într-o economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei și pentru a asigura viabilitatea lor 
economică;

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
a nevoii de eficiență energetică, de 
integrare a sistemului sau de noi 
infrastructuri de producere, transport, 
distribuție și conversie a energiei, pentru a 
optimiza utilizarea acestora într-o 
economie neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei și pentru a asigura 
viabilitatea lor economică pe termen 
mediu și lung;

Or. en

Amendamentul 125
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del 
Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de noi infrastructuri 
de producere, transport, distribuție și 
conversie a energiei, pentru a optimiza 
utilizarea acestora într-o economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei și pentru a asigura viabilitatea lor 
economică;

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de noi infrastructuri 
de producere, transport, distribuție a 
energiei și de conversia infrastructurii, 
pentru a optimiza utilizarea infrastructurii 
energetice existente într-o economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei și pentru a asigura viabilitatea lor 
economică;
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Or. en

Amendamentul 126
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de noi infrastructuri 
de producere, transport, distribuție și 
conversie a energiei, pentru a optimiza 
utilizarea acestora într-o economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei și pentru a asigura viabilitatea lor 
economică;

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de noi infrastructuri 
de producere, transport, distribuție și 
conversie a energiei, pentru a optimiza 
utilizarea acestora într-o economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei și pentru a asigura viabilitatea lor 
socială, ecologică și economică;

Or. en

Amendamentul 127
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de noi infrastructuri 
de producere, transport, distribuție și 
conversie a energiei, pentru a optimiza 
utilizarea acestora într-o economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei și pentru a asigura viabilitatea lor 
economică;

7. afirmă importanța evaluării ex ante 
și a anticipării nevoii de noi infrastructuri 
de producere, transport, distribuție, stocare 
și conversie a energiei, pentru a optimiza 
utilizarea acestora într-o economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei și pentru a asigura viabilitatea lor 
economică;

Or. en

Amendamentul 128
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
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Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că o clasificare juridică 
comună a diferitelor tipuri de gaze din 
surse regenerabile, decarbonizate și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
inclusiv a hidrogenului, pe baza criteriilor 
de reducere a emisiilor de GES pe toată 
durata ciclului de viață și a criteriilor de 
sustenabilitate, este extrem de importantă 
pentru actorii de pe piață, pentru 
autorități și pentru consumatori; invită 
Comisia să elaboreze un cadru 
cuprinzător de clasificare și certificare a 
purtătorilor gazoși;

Or. en

Amendamentul 129
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută publicarea noii Strategii a 
UE privind energia din surse regenerabile 
offshore; subliniază că dezvoltarea rapidă 
a insulelor energetice offshore este 
esențială pentru atingerea obiectivului 
nostru privind capacitatea de producție a 
energiei din surse regenerabile până în 
2030; solicită, în acest scop, o revizuire 
cuprinzătoare a legislației UE privind 
infrastructura energetică și o revizuire 
specifică a orientărilor relevante privind 
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ajutoarele de stat;

Or. en

Amendamentul 130
Claudia Gamon, Christophe Grudler, Morten Petersen, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută faptul că rețelele de 
încălzire și răcire centralizată vor fi 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
Regulamentului revizuit privind MIE și 
solicită includerea acestora ca potențiale 
PIC în temeiul Regulamentului TEN-E;

Or. en

Amendamentul 131
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să utilizeze 
revizuirea Regulamentului (UE) 
nr. 347/2013 privind infrastructurile 
energetice transeuropene pentru a include 
integrarea sistemelor energetice în 
obiectivele regulamentului și în 
planificarea pe zece ani a dezvoltării 
rețelei;

8. invită Comisia să utilizeze 
revizuirea Regulamentului (UE) 
nr. 347/2013 privind infrastructurile 
energetice transeuropene pentru a include 
decarbonizarea, digitalizarea și integrarea 
sistemelor energetice în obiectivele 
regulamentului și în planificarea pe zece 
ani a dezvoltării rețelei; subliniază că 
investițiile pentru digitalizarea 
infrastructurii existente pot îmbunătăți 
semnificativ gestionarea acesteia prin 
utilizarea gemenilor digitali, a 
algoritmilor sau a inteligenței artificiale; 
sprijină extinderea domeniului de 
aplicare al regulamentului la 
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infrastructura energetică, cum ar fi 
infrastructura de stocare, pentru hidrogen 
și pentru CO2; solicită elaborarea unui 
plan privind rețeaua integrat și coordonat, 
care să includă progresiv ansamblul de 
vectori și infrastructuri energetice;

Or. en

Amendamentul 132
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să utilizeze 
revizuirea Regulamentului (UE) 
nr. 347/2013 privind infrastructurile 
energetice transeuropene pentru a include 
integrarea sistemelor energetice în 
obiectivele regulamentului și în 
planificarea pe zece ani a dezvoltării 
rețelei;

8. invită Comisia să utilizeze 
revizuirea Regulamentului (UE) 
nr. 347/2013 privind infrastructurile 
energetice transeuropene pentru a-l face pe 
deplin coerent cu obiectivul neutralității 
climatice și pentru a permite integrarea 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a sistemelor energetice în 
obiectivele regulamentului și în 
planificarea pe zece ani a dezvoltării 
rețelei; subliniază că infrastructura 
sistemului energetic ar trebui să fie 
integrată în sistemele digitale și de 
transport, ținând seama de necesitatea 
unei abordări metodologice și a unui 
model de guvernanță care să reducă la 
minimum costurile irecuperabile;

Or. en

Amendamentul 133
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să utilizeze 
revizuirea Regulamentului (UE) 
nr. 347/2013 privind infrastructurile 
energetice transeuropene pentru a include 
integrarea sistemelor energetice în 
obiectivele regulamentului și în 
planificarea pe zece ani a dezvoltării 
rețelei;

8. invită Comisia să utilizeze 
revizuirea Regulamentului (UE) 
nr. 347/2013 privind infrastructurile 
energetice transeuropene pentru a alinia 
planificarea pe zece ani a dezvoltării 
rețelei la Acordul de la Paris și la 
necesitatea de a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050, precum și pentru a 
include integrarea sistemelor energetice în 
obiectivele regulamentului;

Or. en

Amendamentul 134
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del 
Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să utilizeze 
revizuirea Regulamentului (UE) 
nr. 347/2013 privind infrastructurile 
energetice transeuropene pentru a include 
integrarea sistemelor energetice în 
obiectivele regulamentului și în 
planificarea pe zece ani a dezvoltării 
rețelei;

8. invită Comisia să utilizeze 
revizuirea Regulamentului (UE) 
nr. 347/2013 privind infrastructurile 
energetice transeuropene pentru a include 
integrarea sistemelor energetice în 
obiectivele regulamentului și în 
planificarea pe zece ani a dezvoltării 
rețelei; solicită să se depună eforturi mai 
mari pentru a elimina obstacolele care 
împiedică integrarea deplină a sistemelor 
energetice, care altfel ar încuraja 
cetățenii și industria să adopte pe deplin 
alternative energetice mai curate, 
deoarece nu va exista un Pact verde fără 
o mai bună integrare a sistemului 
energetic; subliniază că este necesar să se 
realizeze o decarbonizare eficientă din 
punctul de vedere al costurilor a 
economiilor UE, care va dezvolta un 
sistem energetic mai flexibil, mai 
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descentralizat și digital, în care 
consumatorii sunt împuterniciți să facă 
alegeri în materie de energie;

Or. en

Amendamentul 135
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să utilizeze 
revizuirea Regulamentului (UE) 
nr. 347/2013 privind infrastructurile 
energetice transeuropene pentru a include 
integrarea sistemelor energetice în 
obiectivele regulamentului și în 
planificarea pe zece ani a dezvoltării 
rețelei;

8. invită Comisia să utilizeze 
revizuirea Regulamentului (UE) 
nr. 347/2013 privind infrastructurile 
energetice transeuropene pentru a include 
integrarea sistemelor energetice în 
obiectivele regulamentului și în 
planificarea pe zece ani a dezvoltării 
rețelei, precum și o perioadă de timp mai 
îndelungată de planificare aliniată la 
obiectivul neutralității climatice;

Or. en

Amendamentul 136
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază importanța rolului 
tehnologiilor de stocare a energiei în 
integrarea sistemului energetic; aceste 
tehnologii creează legături între diferite 
sectoare energetice și economice, cresc 
eficiența generală, optimizează sistemul 
energetic și contribuie în mod pozitiv la 
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securitatea energetică;

Or. en

Amendamentul 137
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită utilizarea masivă a 
energiei din surse regenerabile și 
decarbonizate; încurajează Comisia să 
propună obiective mai ambițioase pentru 
a crește ponderea acestor energii în 
producția de energie electrică, în 
industria grea, în transporturi, în 
construcții, în încălzire și răcire;

eliminat

Or. de

Amendamentul 138
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile și decarbonizate; 
încurajează Comisia să propună obiective 
mai ambițioase pentru a crește ponderea 
acestor energii în producția de energie 
electrică, în industria grea, în transporturi, 
în construcții, în încălzire și răcire;

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile cu titlu prioritar; 
încurajează Comisia să propună obiective 
mai ambițioase pentru a crește ponderea 
acestor energii din surse regenerabile în 
producția de energie electrică, în industria 
grea, în transporturi (inclusiv aviație și 
transportul maritim), în construcții, în 
încălzire și răcire; salută strategia UE 
privind energia din surse regenerabile 
offshore elaborată de Comisie ca o 
oportunitate de a impulsiona producția de 
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energie din surse regenerabile, de a crește 
utilizarea directă a energiei electrice și de 
a sprijini electrificarea indirectă, de 
exemplu, prin hidrogen și combustibili 
sintetici; solicită statelor membre să 
simplifice procedurile de autorizare și să 
elimine obstacolele administrative din 
calea utilizării energiei din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 139
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile și decarbonizate; 
încurajează Comisia să propună obiective 
mai ambițioase pentru a crește ponderea 
acestor energii în producția de energie 
electrică, în industria grea, în transporturi, 
în construcții, în încălzire și răcire;

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile și cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, cu o abordare neutră 
din punct de vedere tehnologic și eficientă 
din punctul de vedere al costurilor; 
consideră că o terminologie europeană 
comună pentru gazele din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon este extrem de importantă; 
încurajează Comisia să pună în aplicare 
un set de obiective neutre din punct de 
vedere tehnologic pentru gazele din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon pentru a crește ponderea acestor 
energii în producția de energie electrică, în 
industria grea, în transporturi, în 
construcții, în încălzire și răcire; solicită să 
se asigure faptul că astfel de obiective se 
bazează pe evaluări amănunțite ale 
impactului, pentru a asigura 
sustenabilitatea statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 140
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile și decarbonizate; 
încurajează Comisia să propună obiective 
mai ambițioase pentru a crește ponderea 
acestor energii în producția de energie 
electrică, în industria grea, în transporturi, 
în construcții, în încălzire și răcire;

9. solicită, având în vedere reducerile 
necesare de gaze cu efect de seră, nevoile 
de economisire a energiei, electrificarea 
directă și pentru a permite producția de 
combustibili sustenabili din surse 
regenerabile, utilizarea masivă a 
capacității de producție a energiei din 
surse regenerabile, coroborată cu investiții 
relevante în infrastructură; încurajează 
Comisia să propună obiective mai 
ambițioase pentru a realiza producția de 
energie electrică bazată în întregime pe 
surse regenerabile și pentru a crește 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în industria grea, în transporturi, în 
construcții, în încălzire și răcire;

Or. en

Amendamentul 141
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile și decarbonizate; 
încurajează Comisia să propună obiective 
mai ambițioase pentru a crește ponderea 
acestor energii în producția de energie 
electrică, în industria grea, în transporturi, 
în construcții, în încălzire și răcire;

9. solicită utilizarea progresivă a 
energiei din surse regenerabile și 
decarbonizate; încurajează Comisia să 
propună obiective realiste, bazate pe o 
evaluare amănunțită a impactului, pentru 
a crește, în consecință, ponderea acestor 
energii în producția de energie electrică, în 
industria grea, în transporturi, în 
construcții, în încălzire și răcire, acordând 



AM\1220002RO.docx 75/172 PE661.966v01-00

RO

în același timp o atenție deosebită 
nevoilor economiilor aflate în procesul de 
redresare;

Or. en

Amendamentul 142
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile și decarbonizate; 
încurajează Comisia să propună obiective 
mai ambițioase pentru a crește ponderea 
acestor energii în producția de energie 
electrică, în industria grea, în transporturi, 
în construcții, în încălzire și răcire;

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile și decarbonizate; 
încurajează Comisia să evalueze 
fezabilitatea promovării unor obiective 
mai ambițioase pentru a crește ponderea 
acestor energii în producția de energie 
electrică, în industria grea, în transporturi, 
în construcții, în încălzire și răcire, în 
cadrul revizuirii Directivei (UE) 
2018/2001 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 143
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile și decarbonizate; 
încurajează Comisia să propună obiective 
mai ambițioase pentru a crește ponderea 
acestor energii în producția de energie 
electrică, în industria grea, în 
transporturi, în construcții, în încălzire și 
răcire;

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile; încurajează Comisia 
să propună obiective mai ambițioase 
pentru sursele regenerabile de energie 
pentru a crește ponderea lor în toate 
sectoarele;
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Or. en

Amendamentul 144
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Pascal Arimont, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile și decarbonizate; 
încurajează Comisia să propună obiective 
mai ambițioase pentru a crește ponderea 
acestor energii în producția de energie 
electrică, în industria grea, în transporturi, 
în construcții, în încălzire și răcire;

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și decarbonizate, la 
costuri competitive; încurajează Comisia 
să propună măsuri mai ambițioase pentru a 
crește ponderea acestor energii în producția 
de energie electrică, în industrie, în 
transporturi, în încălzire și răcire;

Or. en

Amendamentul 145
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile și decarbonizate; 
încurajează Comisia să propună obiective 
mai ambițioase pentru a crește ponderea 
acestor energii în producția de energie 
electrică, în industria grea, în transporturi, 
în construcții, în încălzire și răcire;

9. solicită utilizarea masivă a energiei 
din surse regenerabile; încurajează Comisia 
să propună obiective mai ambițioase pentru 
a crește ponderea acestor energii în 
producția de energie electrică, în industria 
grea, în transporturi, în construcții, în 
încălzire și răcire;

Or. en
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Amendamentul 146
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că clădirile sunt 
responsabile pentru aproximativ 40 % din 
consumul total de energie din UE și 
pentru 36 % din emisiile de gaze cu efect 
de seră generate de energie; salută 
adoptarea strategiei privind valul de 
renovări pentru Europa, care va accelera 
adoptarea de măsuri privind eficiența 
energetică și a resurselor și o mai bună 
pătrundere a surselor regenerabile de 
energie în clădiri pe întreg teritoriul UE; 
invită Comisia și statele membre să ia în 
considerare sinergiile dintre sectorul 
energetic și cel al construcțiilor pentru a 
atinge neutralitatea climatică;

Or. en

Amendamentul 147
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recunoaște progresele înregistrate 
până în prezent în ceea ce privește 
integrarea piețelor energetice ale UE 
împreună cu cele ale părților contractante 
la Comunitatea Energiei; subliniază că 
este important să se promoveze 
cooperarea în domeniul energiei din surse 
regenerabile; subliniază necesitatea de a 
consolida mecanismele de cooperare 
transfrontalieră în viitoarea revizuire a 
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Directivei (UE) 2018/2001 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile și necesitatea de a elimina în 
continuare obstacolele din calea 
recunoașterii și a tranzacționării 
garanțiilor de origine;

Or. en

Amendamentul 148
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că există obstacole 
majore în calea electrificării sectoarelor 
de consum, care au legătură cu eficiența 
din punctul de vedere al costurilor, 
acceptabilitatea socială, impactul asupra 
mediului, fezabilitatea tehnică și 
stabilitatea sistemului energetic;

Or. de

Amendamentul 149
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. constată că, pentru a asigura 
eficiența din punctul de vedere al 
costurilor și reușita interconectării 
sectoarelor, este nevoie de o abordare fără 
limitări tehnologice, care să țină seama pe 
deplin de potențialul diferitelor surse de 
energie;

Or. de
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Amendamentul 150
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea strategiei 
europene privind hidrogenul; este convins 
că hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate prin utilizarea 
energiei electrice fără emisii de dioxid de 
carbon; reamintește, de asemenea, 
necesitatea de a decarboniza producția de 
hidrogen existentă;

10. subliniază că producția de 
hidrogen este mare consumatoare de 
energie, implică pierderi suplimentare 
considerabile de energie la nivelul 
proceselor de transformare și cerințe 
tehnice ridicate privind rețeaua de 
hidrogen care încă nu există, astfel încât 
nu se preconizează ca, în viitorul 
apropiat, hidrogenul să devină rentabil din 
punct de vedere energetic, având în vedere 
stadiul actual al tehnicii, sau ca producția 
de hidrogen să poată fi asigurată în 
cantitatea adecvată;

Or. de

Amendamentul 151
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Hildegard Bentele, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate prin utilizarea 
energiei electrice fără emisii de dioxid de 
carbon; reamintește, de asemenea, 

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
împreună cu alte gaze din surse 
regenerabile, poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din sectoarele dificil 
de decarbonizat, cum ar fi procesele 
industriale, transportul greu și clădirile și 
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necesitatea de a decarboniza producția de 
hidrogen existentă;

acolo unde electrificarea directă ar putea 
fi limitată din motive de rentabilitate 
scăzută sau din motive tehnice, sociale și 
de mediu; reamintește, de asemenea, 
necesitatea de a decarboniza producția de 
hidrogen existentă și rolul tehnologiilor de 
captare și stocare a dioxidului de carbon 
(CSC); reamintește potențialul de 
amestecare a hidrogenului cu gazele 
naturale ca o contribuție la 
decarbonizarea sectorului gazelor; 
subliniază potențialul hidrogenului 
pentru stocarea energiei și pentru 
transporturi și contribuția acestuia la 
flexibilitatea sistemului energetic;

Or. en

Amendamentul 152
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate prin utilizarea energiei 
electrice fără emisii de dioxid de carbon; 
reamintește, de asemenea, necesitatea de a 
decarboniza producția de hidrogen 
existentă;

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile poate 
contribui la reducerea emisiilor persistente 
din sectoarele dificil de decarbonizat, cum 
ar fi industria în care sunt utilizate 
procese la temperaturi ridicate, transportul 
greu, transportul maritim și sectorul 
aviatic, care nu pot fi decarbonizate prin 
utilizarea energiei electrice fără emisii de 
dioxid de carbon; reamintește, de 
asemenea, necesitatea de a accelera 
decarbonizarea producției de hidrogen 
existentă; subliniază că ar trebui să se 
acorde prioritate hidrogenului produs din 
surse regenerabile de energie; subliniază 
că hidrogenul din surse regenerabile este 
cea mai bună opțiune sustenabilă pe 
termen lung și în concordanță cu 



AM\1220002RO.docx 81/172 PE661.966v01-00

RO

obiectivul neutralității climatice până în 
2050, întrucât implică necesitatea de a 
elimina treptat combustibilii fosili din 
economia noastră;

Or. en

Amendamentul 153
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate prin utilizarea energiei 
electrice fără emisii de dioxid de carbon; 
reamintește, de asemenea, necesitatea de a 
decarboniza producția de hidrogen 
existentă;

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul produs din energie electrică 
din surse regenerabile și decarbonizată 
poate contribui la reducerea emisiilor 
persistente din procesele industriale și din 
transportul greu care nu pot fi 
decarbonizate prin utilizarea directă a 
energiei electrice; observă că hidrogenul 
din surse regenerabile trebuie să fie 
utilizat împreună cu o capacitate sporită 
de producție a energiei electrice din surse 
regenerabile în UE; subliniază că 
hidrogenul pe bază de combustibili fosili 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
poate juca un rol tranzitoriu în sprijinirea 
extinderii aplicațiilor hidrogenului și a 
cererii de hidrogen; reamintește 
necesitatea de a decarboniza producția de 
hidrogen existentă; sprijină lansarea 
proiectelor importante de interes 
european comun (PIIEC) privind 
hidrogenul;

Or. en

Amendamentul 154
Paolo Borchia
în numele Grupului ID
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate prin utilizarea energiei 
electrice fără emisii de dioxid de carbon; 
reamintește, de asemenea, necesitatea de a 
decarboniza producția de hidrogen 
existentă;

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon poate 
contribui la reducerea emisiilor persistente 
din procesele industriale și din transportul 
greu care nu pot fi decarbonizate prin 
utilizarea energiei electrice fără emisii de 
dioxid de carbon; reamintește, de 
asemenea, necesitatea de a decarboniza 
producția de hidrogen existentă; 
reamintește că adăugarea de hidrogen în 
infrastructura de gaze naturale va permite 
producția descentralizată de hidrogen din 
surse regenerabile în rețelele locale într-o 
etapă de tranziție; încurajează integrarea 
planificării infrastructurii pentru 
hidrogen în cadrul TEN-E și în planul de 
dezvoltare a rețelei pe zece ani;

Or. en

Amendamentul 155
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate prin utilizarea energiei 
electrice fără emisii de dioxid de carbon; 
reamintește, de asemenea, necesitatea de a 

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul curat și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon poate contribui la 
reducerea emisiilor persistente din 
procesele industriale și din transport care 
nu pot fi decarbonizate prin utilizarea 
energiei electrice fără emisii de dioxid de 
carbon; reamintește, de asemenea, 
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decarboniza producția de hidrogen 
existentă;

necesitatea de a sprijini investițiile pentru 
a extinde producția și cererea pentru toate 
tipurile de hidrogen, cu scopul de a crea o 
piață deschisă și competitivă a UE în 
Europa înainte ca hidrogenul curat să 
poată fi promovat ca o opțiune cu 
adevărat viabilă din punct de vedere 
comercial și competitivă;

Or. en

Amendamentul 156
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate prin utilizarea energiei 
electrice fără emisii de dioxid de carbon; 
reamintește, de asemenea, necesitatea de a 
decarboniza producția de hidrogen 
existentă;

10. remarcă adoptarea strategiei 
europene privind hidrogenul și că 
hidrogenul din surse regenerabile poate 
contribui la reducerea emisiilor persistente 
din procesele industriale și din transportul 
greu, care nu pot fi decarbonizate prin 
utilizarea energiei electrice fără emisii de 
dioxid de carbon; recunoaște că 
extinderea aplicațiilor hidrogenului la 
diferite sectoare de utilizare finală trebuie 
să se coreleze cu disponibilitatea 
hidrogenului din surse regenerabile; 
reamintește, de asemenea, necesitatea de a 
decarboniza producția de hidrogen 
existentă, prin înlocuirea acesteia cu 
hidrogen din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 157
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate prin utilizarea 
energiei electrice fără emisii de dioxid de 
carbon; reamintește, de asemenea, 
necesitatea de a decarboniza producția de 
hidrogen existentă;

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat este un element decisiv 
pentru reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon în toate sectoarele; reamintește, de 
asemenea, necesitatea de a decarboniza 
producția de hidrogen existentă;

Or. de

Amendamentul 158
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate prin utilizarea 
energiei electrice fără emisii de dioxid de 
carbon; reamintește, de asemenea, 
necesitatea de a decarboniza producția de 
hidrogen existentă;

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile poate 
contribui la reducerea emisiilor persistente 
din procesele industriale și din transportul 
greu atunci când se înlocuiește energia 
fosilă ca materie primă sau vector 
energetic în aceste procese, care nu pot fi 
eficientizate, electrificate sau înlocuite; 
reamintește, de asemenea, necesitatea de a 
decarboniza producția de hidrogen 
existentă;

Or. en

Amendamentul 159
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate prin utilizarea energiei 
electrice fără emisii de dioxid de carbon; 
reamintește, de asemenea, necesitatea de a 
decarboniza producția de hidrogen 
existentă;

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că, 
împreună cu alte gaze din surse 
regenerabile, hidrogenul din surse 
regenerabile și decarbonizat poate 
contribui la reducerea emisiilor persistente 
din procesele industriale și din transportul 
greu care nu pot fi decarbonizate prin 
utilizarea energiei electrice fără emisii de 
dioxid de carbon; reamintește, de 
asemenea, necesitatea de a decarboniza 
producția de hidrogen existentă;

Or. en

Amendamentul 160
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate prin utilizarea energiei 
electrice fără emisii de dioxid de carbon; 
reamintește, de asemenea, necesitatea de a 
decarboniza producția de hidrogen 
existentă;

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate cu ușurință prin 
utilizarea directă energiei electrice fără 
emisii de dioxid de carbon; reamintește, de 
asemenea, necesitatea de a decarboniza 
producția de hidrogen existentă;

Or. en

Amendamentul 161
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile și 
decarbonizat poate contribui la reducerea 
emisiilor persistente din procesele 
industriale și din transportul greu care nu 
pot fi decarbonizate prin utilizarea 
energiei electrice fără emisii de dioxid de 
carbon; reamintește, de asemenea, 
necesitatea de a decarboniza producția de 
hidrogen existentă;

10. salută adoptarea strategiei europene 
privind hidrogenul; este convins că 
hidrogenul din surse regenerabile poate 
contribui la reducerea emisiilor persistente 
din procesele industriale și din transportul 
greu care sunt mai greu de electrificat, 
prin producerea directă de energie din 
surse regenerabile; reamintește, de 
asemenea, necesitatea de a decarboniza 
producția de hidrogen existentă;

Or. en

Amendamentul 162
Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta 
Kruk

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că biogazul, ca factor 
flexibil și regenerabil al decarbonizării, 
cu o serie de beneficii ecologice și 
socioeconomice, nu ar trebui să fie 
eclipsat de prioritatea acordată altor 
tehnologii în domeniul SRE; subliniază 
potențialul de producere a biogazului din 
deșeuri din diferite surse (agricole, 
forestiere, industriale și municipale) și 
contribuția sa la economia circulară și la 
producerea distribuită de energie electrică 
și termică; subliniază avantajele 
hidrogenului provenit din biogaz, a cărui 
dezvoltare ar trebui să fie sprijinită în 
continuare; evidențiază estimările 
industriei potrivit cărora, până în 2030, 
producția de biogaz din Europa ar putea 
atinge 50 de miliarde de metri cubi pe an 
sau aproximativ 10 % din consumul 
actual de gaze naturale din UE și atrage 
atenția asupra necesității unor modificări 
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legislative pentru a facilita accesul 
biogazului la rețele;

Or. en

Amendamentul 163
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește că este nevoie de 
hidrogen și de alte gaze fără emisii de 
dioxid de carbon și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon pentru decarbonizarea 
sectorului construcțiilor, mai ales a 
clădirilor existente; constată că, în multe 
cazuri, electrificarea sectorului 
construcțiilor, care se află în centrul 
preocupărilor, nu poate fi realizată într-o 
manieră acceptabilă din punct de vedere 
social din cauza costurilor de renovare 
foarte ridicate; reamintește că în Europa 
nu se atinge rata de renovare necesară 
pentru electrificare;

Or. de

Amendamentul 164
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită statele membre să elimine 
impozitele și taxele impuse pentru 
facturile la energie, care penalizează în 
mod disproporționat energia din surse 
regenerabile față de alte forme de energie 
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și care dau semnalele de preț greșite 
consumatorilor finali de energie, în 
special în legătură cu transportul și 
nevoile de încălzire;

Or. en

Amendamentul 165
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. observă că hidrogenul din surse 
regenerabile, fără emisii de dioxid de 
carbon sau cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon poate fi transformat în alte tipuri 
de gaze, cum ar fi metanolul sau 
amoniacul, care pot fi utilizate drept 
combustibil pentru transportul cu 
vehicule grele;

Or. en

Amendamentul 166
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. invită Comisia să elaboreze o 
terminologie comună clară pentru 
hidrogen, pe baza reducerii emisiilor de 
GES pe parcursul ciclului de viață în 
comparație cu echivalentul fosil, conform 
abordării prevăzute la articolul 25 
alineatul (2) din Directiva (UE) 
2018/2001 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile;
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Or. en

Amendamentul 167
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să extindă obligația 
statelor membre, prevăzută în Directiva 
(UE) 2018/2001, de a emite garanții de 
origine pentru gazele fără emisii de dioxid 
de carbon și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și din surse regenerabile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 168
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Sven 
Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să extindă obligația 
statelor membre, prevăzută în Directiva 
(UE) 2018/2001, de a emite garanții de 
origine pentru gazele fără emisii de dioxid 
de carbon și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și din surse regenerabile;

11. invită Comisia să extindă obligația 
statelor membre, prevăzută în Directiva 
(UE) 2018/2001, de a emite garanții de 
origine care să asigure trasabilitatea 
gazelor fără emisii de dioxid de carbon și 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și din 
surse regenerabile, pe baza unei analize 
științifice a ciclului de viață; consideră că 
vor fi necesari toți biocombustibilii 
durabili și eficienți din punctul de vedere 
al costurilor și că ar fi contraproductiv 
din punct de vedere ecologic și economic 
să se revizuiască criteriile de durabilitate, 
prevăzute în Directiva privind energia din 
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surse regenerabile, pentru 
biocombustibilii forestieri în maniera 
indicată în strategia Comisiei de integrare 
a sistemului energetic; consideră că 
gestionarea durabilă a pădurilor poate 
contribui la adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice prin înlocuirea 
materiilor prime fosile și printr-o creștere 
a sechestrării carbonului în păduri pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 169
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să extindă obligația 
statelor membre, prevăzută în Directiva 
(UE) 2018/2001, de a emite garanții de 
origine pentru gazele fără emisii de dioxid 
de carbon și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și din surse regenerabile;

11. invită Comisia să propună o 
schemă pentru certificarea hidrogenului 
din surse regenerabile, pe baza cadrului 
existent prevăzut în Directiva (UE) 
2018/2001; subliniază necesitatea de a 
elabora o metodologie solidă și de a stabili 
criterii pentru a asigura adiționalitatea 
capacității de producție de energie din 
surse regenerabile pentru producția de 
hidrogen din surse regenerabile, evaluând 
totodată în mod corespunzător impactul 
acesteia din urmă asupra sistemului 
energetic al UE și contribuția lor la 
realizarea obiectivului UE de a crește 
gradul de implementare a surselor 
regenerabile de energie, de a facilita 
integrarea lor pe piață și de a optimiza 
sistemul;

Or. en

Amendamentul 170
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
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Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să extindă obligația 
statelor membre, prevăzută în Directiva 
(UE) 2018/2001, de a emite garanții de 
origine pentru gazele fără emisii de dioxid 
de carbon și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și din surse regenerabile;

11. invită Comisia să propună un 
sistem comun de certificare pentru gazele 
prevăzut în Directiva (UE) 2018/2001 
privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile, începând cu obligația 
statelor membre de a emite garanții de 
origine pentru gazele din surse 
regenerabile, fără emisii de dioxid de 
carbon și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon; încurajează statele membre să 
reducă sarcina administrativă legată de 
certificarea energetică;

Or. en

Amendamentul 171
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să extindă obligația 
statelor membre, prevăzută în Directiva 
(UE) 2018/2001, de a emite garanții de 
origine pentru gazele fără emisii de dioxid 
de carbon și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și din surse regenerabile;

11. invită Comisia să analizeze 
opțiunile de extindere a obligației statelor 
membre, prevăzută în Directiva (UE) 
2018/2001, de a emite garanții de origine 
pentru gazele fără emisii de dioxid de 
carbon și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și din surse regenerabile; subliniază 
că potențialul sistem ar trebui să fie 
coerent și să se aplice în mod egal gazelor 
importate;

Or. en
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Amendamentul 172
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să extindă obligația 
statelor membre, prevăzută în Directiva 
(UE) 2018/2001, de a emite garanții de 
origine pentru gazele fără emisii de dioxid 
de carbon și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și din surse regenerabile;

11. invită Comisia să analizeze 
oportunitatea revizuirii obligației statelor 
membre, prevăzută în Directiva (UE) 
2018/2001, de a emite garanții de origine 
pentru gazele cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon și biogaze, inclusiv pentru GES 
asociate, precum și criterii de durabilitate;

Or. en

Amendamentul 173
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să extindă obligația 
statelor membre, prevăzută în Directiva 
(UE) 2018/2001, de a emite garanții de 
origine pentru gazele fără emisii de dioxid 
de carbon și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și din surse regenerabile;

11. invită Comisia să stabilească un 
sistem de certificare și să extindă obligația 
statelor membre, prevăzută în Directiva 
(UE) 2018/2001, de a emite garanții de 
origine pentru gazele din surse regenerabile 
și sursele regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 174
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să extindă obligația 
statelor membre, prevăzută în Directiva 
(UE) 2018/2001, de a emite garanții de 
origine pentru gazele fără emisii de dioxid 
de carbon și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și din surse regenerabile;

11. invită Comisia să extindă obligația 
statelor membre, prevăzută în Directiva 
(UE) 2018/2001, de a emite garanții de 
origine pentru gazele fără emisii de dioxid 
de carbon și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, pentru hidrogenul din surse 
regenerabile și pentru sursele regenerabile 
de energie;

Or. en

Amendamentul 175
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a 
accelera cercetarea și dezvoltarea 
tehnologiilor pentru captarea, stocarea și 
reutilizarea CO2;

eliminat

Or. en

Amendamentul 176
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a accelera 
cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor 
pentru captarea, stocarea și reutilizarea 
CO2;

12. subliniază că tehnologiile pentru 
captarea, stocarea și reutilizarea CO2 se 
află încă într-un stadiu experimental; 
observă că tehnologiile actuale sunt 
orientate către utilizarea punctelor de 
stocare offshore, cum ar fi platformele 
continentale de gaze golite, ceea ce 
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înseamnă că țările fără ieșire la mare sunt 
dezavantajate, având în vedere că nu 
există încă o infrastructură de transport 
al CO2; subliniază că, deși UE a alocat 
fonduri, în ultimii ani, pentru 
demonstratorii și prototipurile de CSC, un 
raport al Curții de Conturi Europene de la 
sfârșitul anului 2018 a concluzionat că o 
serie de proiecte nu au realizat obiectivele 
stabilite de Comisie; regretă că Comisia 
nu a abordat suficient această problemă 
legată de prototipurile de CSC în 
comunicarea sa și invită Comisia să 
demonstreze în ce mod planifică să obțină 
rezultate mai bune, care să poată fi 
aprobate de Curtea de Conturi 
Europeană; subliniază necesitatea de a 
accelera cercetarea și dezvoltarea acestor 
tehnologii; subliniază necesitatea de a 
menține prudența în ceea ce privește 
evaluarea vitezei de maturizare a acestor 
tehnologii și întemeierea inițiativelor 
legislative pe aceste previziuni;

Or. en

Amendamentul 177
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a accelera 
cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor 
pentru captarea, stocarea și reutilizarea 
CO2;

12. subliniază necesitatea de a accelera 
cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor 
pentru captarea, stocarea și reutilizarea 
CO2, cu scopul de a pune în aplicare o 
tranziție energetică eficientă din punctul 
de vedere al costurilor; invită Comisia să 
depășească barierele în materie de 
reglementare pentru adoptarea acestor 
tehnologii; observă că infrastructurile de 
gaze pot acționa ca vector pentru 
aplicațiile de captare și stocare a 
dioxidului de carbon (CSC) și de captare 



AM\1220002RO.docx 95/172 PE661.966v01-00

RO

și utilizare a dioxidului de carbon (CUC); 
invită Comisia să instituie un forum 
european anual privind CUSC, cel târziu 
în 2021, pentru a studia în continuare 
opțiunile menite să promoveze proiectele 
în domeniul CSC/CUSC în Europa; 
recunoaște rafinăriile ca potențiale centre 
energetice în cadrul clusterelor 
industriale, având în vedere că rafinăriile 
sunt integrate adesea în instalațiile 
(petro)chimice și că acestea sunt deja 
centre energetice și centre de materiale și 
că produc și stochează energie cu 
potențialul de a extinde substanțial acest 
rol;

Or. en

Amendamentul 178
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a accelera 
cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor 
pentru captarea, stocarea și reutilizarea 
CO2;

12. subliniază necesitatea de a accelera 
cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor 
pentru captarea, stocarea și reutilizarea 
CO2; subliniază că este important să se 
garanteze stocarea în siguranță pentru 
CO2 și să se stimuleze reutilizarea CO2 în 
conformitate cu ideea de circularitate; 
observă că viabilitatea economică a 
acestor tehnologii va depinde în mare 
măsură de prețul cotelor de CO2 conform 
sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii;

Or. en

Amendamentul 179
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 



PE661.966v01-00 96/172 AM\1220002RO.docx

RO

Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a accelera 
cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor 
pentru captarea, stocarea și reutilizarea 
CO2;

12. subliniază necesitatea de a accelera 
cercetarea, dezvoltarea și exploatarea 
deplină a tehnologiilor pentru captarea, 
stocarea și reutilizarea CO2; subliniază că 
UE are nevoie de o revoluție tehnologică, 
prin care soluțiile de captare și stocare a 
dioxidului de carbon (CSC) la scară largă 
să devină profitabile, cu scopul de a 
combina creșterea economică și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră;

Or. en

Amendamentul 180
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a accelera 
cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor 
pentru captarea, stocarea și reutilizarea 
CO2;

12. subliniază necesitatea de a evalua 
sprijinul și dezvoltarea tehnologiilor 
pentru captarea, stocarea și reutilizarea 
CO2, ținând seama de incertitudinile 
tehnice și ecologice care ar trebui să fie 
soluționate;

Or. en

Amendamentul 181
Sylvia Limmer
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a 
accelera cercetarea și dezvoltarea 
tehnologiilor pentru captarea, stocarea și 
reutilizarea CO2;

12. subliniază că cercetarea și 
dezvoltarea tehnologiilor pentru captarea, 
stocarea și reutilizarea CO2 nu contribuie, 
din motive ecologice și economice, la 
realizarea obiectivelor;

Or. de

Amendamentul 182
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a accelera 
cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor 
pentru captarea, stocarea și reutilizarea 
CO2;

12. subliniază necesitatea de a accelera 
cercetarea și dezvoltarea economiilor de 
energie, a producerii de energie din surse 
regenerabile și a tehnologiilor de stocare 
și echilibrare a rețelei;

Or. en

Amendamentul 183
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a accelera 
cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor 
pentru captarea, stocarea și reutilizarea 
CO2;

12. subliniază necesitatea de a evalua 
contribuția tehnologiilor pentru captarea și 
reutilizarea CO2 la procesele industriale în 
buclă închisă;

Or. en
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Amendamentul 184
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 
aerian; salută anunțul Comisiei de a instala 
un milion de puncte de încărcare pentru 
vehiculele electrice; subliniază necesitatea 
de a adapta rețelele de electrificare ale 
parcului auto european;

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 
aerian; invită Comisia ca, pentru 
decarbonizarea sectorului transporturilor, 
să se bazeze pe o abordare fără limitări 
tehnologice, care, pe lângă potențialul 
electrificării, să aibă în vedere și 
potențialul mobilității bazate pe gaze 
naturale, al combustibililor pe bază de 
energie electrică și, în special, al 
hidrogenului; reamintește, în acest 
context, că pentru dezvoltarea sistemelor 
de propulsie și a combustibililor 
alternativi este nevoie de o infrastructură 
adecvată de alimentare și de încărcare, 
precum și de un cadru de reglementare 
corespunzător; salută anunțul Comisiei de 
a instala un milion de puncte de încărcare 
pentru vehiculele electrice; subliniază 
necesitatea de a adapta rețelele de 
electrificare ale parcului auto european;

Or. de

Amendamentul 185
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 
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aerian; salută anunțul Comisiei de a instala 
un milion de puncte de încărcare pentru 
vehiculele electrice; subliniază necesitatea 
de a adapta rețelele de electrificare ale 
parcului auto european;

aerian; salută anunțul Comisiei de a instala 
un milion de puncte de încărcare pentru 
vehiculele electrice, în cadrul revizuirii 
Directivei 2014/94/UE privind instalarea 
infrastructurii pentru combustibili 
alternativi; subliniază necesitatea de a 
adapta rețelele de electrificare ale parcului 
auto european; subliniază potențialul de 
cooperare internă privind decarbonizarea 
transporturilor la nivel transfrontalier; 
subliniază, în această privință, rolul 
esențial al Comunității transporturilor de 
a crea sinergii cu țările învecinate și de a 
accelera transferul de standarde ale UE 
privind emisiile generate de transporturi;

Or. en

Amendamentul 186
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 
aerian; salută anunțul Comisiei de a instala 
un milion de puncte de încărcare pentru 
vehiculele electrice; subliniază necesitatea 
de a adapta rețelele de electrificare ale 
parcului auto european;

13. invită Comisia să propună obiective 
realiste pentru decarbonizarea transportului 
rutier, maritim, feroviar și aerian, prin 
furnizarea unor planuri de dezvoltare 
concrete și diferențiate, pe termen scurt, 
mediu și lung; salută anunțul Comisiei de a 
instala un milion de puncte de încărcare 
pentru vehiculele electrice; subliniază 
necesitatea de a adapta rețelele de 
electrificare ale parcului auto european; 
reamintește rolul important de 
decarbonizare al gazelor din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, cum ar fi hidrogenul, GNL, 
biometanul lichefiat, GNL sintetic și gazul 
natural comprimat, în transportul rutier 
cu vehicule grele, precum și în sectorul 
maritim și în aviație;

Or. en
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Amendamentul 187
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 
aerian; salută anunțul Comisiei de a instala 
un milion de puncte de încărcare pentru 
vehiculele electrice; subliniază necesitatea 
de a adapta rețelele de electrificare ale 
parcului auto european;

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 
aerian, în principal prin electrificare și, 
dacă acest lucru nu este posibil, prin 
combustibili din surse regenerabile 
produși în mod sustenabil; salută anunțul 
Comisiei de a instala un milion de puncte 
de încărcare pentru vehiculele electrice; 
subliniază necesitatea de a adapta rețelele 
de electrificare ale parcului auto european; 
subliniază importanța transportului 
public pentru reducerea cererii de energie 
și necesitatea de a dezvolta și a extinde 
transportul public decarbonizat, atât în 
zonele urbane, cât și în cele rurale;

Or. en

Amendamentul 188
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 
aerian; salută anunțul Comisiei de a instala 
un milion de puncte de încărcare pentru 
vehiculele electrice; subliniază necesitatea 

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 
aerian într-o manieră neutră din punct de 
vedere tehnologic; salută anunțul Comisiei 
de a instala un milion de puncte de 
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de a adapta rețelele de electrificare ale 
parcului auto european;

încărcare pentru vehiculele electrice; 
subliniază necesitatea de a adapta 
infrastructura pentru combustibili 
alternativi la parcul auto european, 
precum și de a sprijini alte soluții ușor de 
implementat; subliniază că electrificarea 
directă este extrem de importantă, dar nu 
poate fi de sine stătătoare pentru a realiza 
o tranziție energetică rapidă, accesibilă ca 
preț și justă;

Or. en

Amendamentul 189
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 
aerian; salută anunțul Comisiei de a 
instala un milion de puncte de încărcare 
pentru vehiculele electrice; subliniază 
necesitatea de a adapta rețelele de 
electrificare ale parcului auto european;

13. invită Comisia să propună strategii 
ambițioase pentru mobilitatea cu emisii 
zero în transportul rutier, maritim, feroviar 
și aerian; salută planurile Comisiei de a 
stimula instalarea a milioane de puncte de 
încărcare pentru vehiculele electrice; 
subliniază necesitatea de a adapta rețelele 
de electrificare ale parcului auto european, 
pentru a permite încărcarea inteligentă, 
servicii „de la vehicul la rețea” (V2G) și 
măsurile părții de consum din partea 
cetățenilor; invită Comisia să solicite 
producătorilor de automobile să permită 
încărcarea „de la vehicul la rețea” (V2G);

Or. en

Amendamentul 190
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 13



PE661.966v01-00 102/172 AM\1220002RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să propună 
obiective ambițioase pentru 
decarbonizarea transportului rutier, 
maritim, feroviar și aerian; salută anunțul 
Comisiei de a instala un milion de puncte 
de încărcare pentru vehiculele electrice; 
subliniază necesitatea de a adapta rețelele 
de electrificare ale parcului auto 
european;

13. este convins că vehiculele electrice 
pe baterie sunt foarte dăunătoare pentru 
mediu încă din faza de fabricare a 
bateriilor, duc la creșterea costurilor de 
alimentare cu energie electrică și 
presupun un consum uriaș de resurse 
naturale; subliniază că bateriile se 
transformă în deșeuri toxice la sfârșitul 
ciclului lor de viață; prin urmare, reține 
că electromobilitatea nu contribuie la 
dezvoltarea unui transport rutier, maritim, 
feroviar și aerian ecologic;

Or. de

Amendamentul 191
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 
aerian; salută anunțul Comisiei de a instala 
un milion de puncte de încărcare pentru 
vehiculele electrice; subliniază necesitatea 
de a adapta rețelele de electrificare ale 
parcului auto european;

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru mobilitatea cu emisii 
zero a transportului rutier, maritim, 
feroviar și aerian; salută anunțul Comisiei 
de a instala un milion de puncte de 
încărcare pentru vehiculele electrice; 
subliniază necesitatea de a adapta rețelele 
pentru un parc auto complet electrificat în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 192
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să propună obiective 
ambițioase pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 
aerian; salută anunțul Comisiei de a instala 
un milion de puncte de încărcare pentru 
vehiculele electrice; subliniază necesitatea 
de a adapta rețelele de electrificare ale 
parcului auto european;

13. invită Comisia să propună un 
obiectiv realist pentru decarbonizarea 
transportului rutier, maritim, feroviar și 
aerian; ia act de anunțul Comisiei de a 
instala un milion de puncte de încărcare 
pentru vehiculele electrice; subliniază 
necesitatea de a adapta rețelele de 
electrificare ale parcului auto european;

Or. en

Amendamentul 193
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. reiterează că Uniunea Europeană 
este o Uniune unită în diversitate; 
subliniază că diversele state membre au 
sectoare economice extrem de diferite; 
subliniază că, în orice acte legislative 
viitoare, este inacceptabil ca unul sau mai 
multe state membre să fie afectate în mod 
disproporționat deoarece economiile lor 
respective se bazează, în mare parte, pe un 
anumit sector; subliniază că, în cele din 
urmă, responsabilitatea de a se angaja să 
realizeze obiectivele pentru 2030 și 2050 
revine statelor membre, cu propria lor 
suveranitate economică, și nu unui 
sector;

Or. en

Amendamentul 194
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang
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Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că există sectoare noi 
care își măresc consumul de energie, cum 
ar fi sectorul tehnologiei informației și 
comunicațiilor (TIC), care reprezintă 
între 5 % și 9 % din consumul global de 
energie electrică; sprijină Comisia să 
analizeze sinergiile dintre sectorul 
termoficării și răcirii centralizate și cel al 
centrelor de date; salută angajamentul, 
inclus în Strategia digitală a UE, de a face 
ca centrele de date să devină neutre din 
punct de vedere climatic până în 2030;

Or. en

Amendamentul 195
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

14. subliniază rolul managementului 
cererii de energie, al stocării și al 
încărcării inteligente în menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și în gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime în cadrul 
unui sistem din ce în ce mai descentralizat 
și bazat pe surse regenerabile de energie; 
reamintește că statele membre au în 
continuare libertatea de a-și stabili mixul 
energetic, în timp ce toți cetățenii 
beneficiază de drepturile de a-și produce, 
consuma și stoca propria energie, 
diversitatea acestui mix fiind 
fundamentală pentru a asigura participarea 
și securitatea aprovizionării;
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Or. en

Amendamentul 196
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura 
securitatea aprovizionării;

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat de producție din surse 
regenerabile; observă, de asemenea, că 
activarea cetățenilor în sistemul energetic 
poate fi esențială în acest scop; 
reamintește că statele membre se asigură 
că toți cetățenii au dreptul de a-și 
produce, consuma și stoca propria energie 
în mod individual sau la nivel de 
comunitate;

Or. en

Amendamentul 197
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime, cu un mix 
din ce în ce mai descentralizat și mai 
regenerabil de producție, constituie o 
amenințare tot mai mare la adresa 
sănătății și siguranței persoanelor, 
precum și a prosperității economice; 
reamintește că statele membre au în 
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aprovizionării; continuare libertatea de a-și stabili mixul 
energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

Or. de

Amendamentul 198
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura 
securitatea aprovizionării;

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, dar oferă, de asemenea, noi 
oportunități sociale și economice prin 
intermediul unui mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție, care capacitează cooperativele, 
municipalitățile și comunitățile energetice 
și creează locuri de muncă la nivel local;

Or. en

Amendamentul 199
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
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producție; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

producție; subliniază că trecerea la 
producția descentralizată de energie din 
surse regenerabile are numeroase 
beneficii, inclusiv utilizarea surselor 
locale de energie, creșterea securității 
locale a aprovizionării cu energie, 
promovarea dezvoltării comunităților și 
coeziunea, prin asigurarea unor surse de 
venit și crearea de locuri de muncă la 
nivel local; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 200
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării; subliniază că energia 
nucleară ar putea face parte din acest 
mix; subliniază că este esențial să se 
mențină disponibile în cadrul Uniunii 
Europene cunoștințele privind 
modalitățile de construire, protecție și 
exploatare a centralelor nucleare;

Or. en



PE661.966v01-00 108/172 AM\1220002RO.docx

RO

Amendamentul 201
Cristian-Silviu Bușoi, Ioan-Rareș Bogdan

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic și subliniază că este 
importantă implementarea rețelelor 
inteligente pentru a face față acestei 
transformări, a cărei diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 202
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție, și subliniază că este importantă 
implementarea rețelelor inteligente pentru 
a face față acestei transformări; 
reamintește că statele membre au în 
continuare libertatea de a-și stabili mixul 
energetic, a cărui diversitate este 
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fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 203
Patrizia Toia, Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
producție, și subliniază că este importantă 
implementarea rețelelor inteligente pentru 
a face față acestei transformări; 
reamintește că statele membre au în 
continuare libertatea de a-și stabili mixul 
energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 204
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 

14. ia act de faptul că menținerea 
echilibrului între rețelele de energie 
electrică și gestionarea perioadelor de 
cerere și de producție maxime va fi mai 
complexă, cu un mix din ce în ce mai 
descentralizat și mai regenerabil de 
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producție; reamintește că statele membre 
au în continuare libertatea de a-și stabili 
mixul energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

producție, și subliniază că este importantă 
implementarea rețelelor inteligente pentru 
a face față acestei transformări; 
reamintește că statele membre au în 
continuare libertatea de a-și stabili mixul 
energetic, a cărui diversitate este 
fundamentală pentru a asigura securitatea 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 205
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că interconectările sunt 
mai importante decât oricând pentru a 
asigura transportul energiei din surse 
regenerabile în zonele în care cererea va 
fi cea mai ridicată și pentru a echilibra 
sistemul energetic în ansamblu; 
subliniază necesitatea de a pune în 
aplicare obligația de a utiliza cel puțin 
70 % din capacitatea de interconectare 
existentă, prevăzută la articolul 16 
alineatul (8) din Regulamentul (UE) 
2019/943 privind piața internă de energie 
electrică;

Or. en

Amendamentul 206
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. observă că infrastructura de rețea 
electrică ar trebui să fie îmbunătățită în 
continuare prin digitalizare și 
automatizare, pentru a oferi flexibilitate 
sistemului și a profita de sinergiile cu alți 
vectori energetici; subliniază că un sistem 
inteligent și mai integrat va permite 
introducerea sporită a producției 
descentralizate și flexibile de energie din 
surse regenerabile, precum și un sistem 
electroenergetic puternic interconectat;

Or. en

Amendamentul 207
Claudia Gamon, Morten Petersen, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. recunoaște că o cogenerare 
flexibilă oferă o soluție integrată și 
orientată spre viitor de stocare a energiei, 
capabilă să asigure flexibilitatea rețelelor 
de energie electrică și eficiența 
alimentării cu energie termică, datorită 
faptului că stocarea energiei termice 
decuplează producția de energie electrică 
de consumul de energie termică; invită 
statele membre să analizeze în continuare 
integrarea sectorială, sistemele energetice 
inteligente și utilizarea surplusului de 
energie termică;

Or. en

Amendamentul 208
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază importanța digitalizării 
ca element-cheie pentru a valorifica 
potențialul deplin al unui sistem energetic 
mai eficient și integrat; consideră că ar 
trebui să se acorde mai multă putere 
clienților și că cererea de energie ar trebui 
să devină mai flexibilă; subliniază că 
digitalizarea prezintă provocări, în special 
în ceea ce privește confidențialitatea și 
securitatea cibernetică a sectorului 
energetic; invită Comisia să dezvolte 
instrumente de securitate cibernetică 
pentru a evita atacurile asupra rețelelor 
energetice; reamintește că utilizarea 
tehnologiilor specifice, cum ar fi TIC, 
senzorii moderni, IA, internetul 
obiectelor, volumele mari de date, 
sistemele și serviciile spațiale, poate să 
optimizeze consumul de energie și să 
conducă la decarbonizarea sistemelor 
energetice; salută anunțul Comisiei 
privind un „Plan de acțiune pentru 
digitalizarea energiei” pentru a dezvolta o 
piață competitivă pentru serviciile 
energetice digitale, care să asigure 
confidențialitatea și suveranitatea datelor 
și să sprijine investițiile în infrastructura 
energetică digitală;

Or. en

Amendamentul 209
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. reiterează că securitatea 
aprovizionării cu energie trebuie să fie 
garantată în orice moment și este 



AM\1220002RO.docx 113/172 PE661.966v01-00

RO

esențială atât pentru economie, cât și 
pentru societate și este convins, în această 
privință, că stocarea energiei va fi un 
factor-cheie în tranziția către un sistem 
energetic decarbonizat și, prin urmare, 
trebuie să fie considerată o piatră de 
temelie a integrării sistemului energetic;

Or. en

Amendamentul 210
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. regretă că o serie de state membre 
nu și-au realizat încă obiectivul de 
interconectare a rețelelor electrice de 
10 % până în 2020; invită Comisia să 
sprijine mai bine investițiile naționale 
prin lista de proiecte de interes comun; 
încurajează Comisia să relanseze 
activitatea grupului de experți privind 
obiectivele de interconectare;

Or. en

Amendamentul 211
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare, de a îmbunătăți 
accesul la capital și de a sprijini mai mult 

15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare, de a îmbunătăți 
accesul la capital și de a sprijini mai mult 
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proiectele de stocare a energiei de-a lungul 
rețelelor de transport și distribuție, precum 
și la locurile de consum;

proiectele privind toate formele de stocare 
a energiei care pot oferi servicii împreună 
cu rețelele de transport și distribuție, 
precum și la locurile de consum; 
reamintește că este important să se 
asigure interoperabilitatea deplină a 
diferitelor sisteme de transport și stocare, 
inclusiv a acelora care au relevanță 
transfrontalieră și sunt conectate la țări 
terțe; îndeamnă Comisia să revizuiască 
Directiva privind impozitarea energiei 
pentru a reduce costurile legate de 
impozitele și taxele pe transformarea 
energiei și stocarea energiei, evitând 
totodată denaturările nejustificate ale 
pieței în detrimentul altor surse de 
energie;

Or. en

Amendamentul 212
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare, de a îmbunătăți 
accesul la capital și de a sprijini mai mult 
proiectele de stocare a energiei de-a lungul 
rețelelor de transport și distribuție, precum 
și la locurile de consum;

15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare, de a îmbunătăți 
accesul la capital pentru modernizarea, 
refolosirea sau dezvoltarea unor 
infrastructuri noi și de a sprijini mai mult 
proiectele de stocare subterană a gazelor și 
a hidrogenului de-a lungul rețelelor de 
transport și distribuție, precum și la locurile 
de consum, pentru a gestiona nevoile de 
echilibrare a sistemului pe termen scurt și 
în perioade sezoniere, într-o manieră 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. en
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Amendamentul 213
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare, de a îmbunătăți 
accesul la capital și de a sprijini mai mult 
proiectele de stocare a energiei de-a lungul 
rețelelor de transport și distribuție, precum 
și la locurile de consum;

15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare și sarcina 
administrativă existentă, de a îmbunătăți 
accesul la capital și de a sprijini mai mult 
proiectele de stocare a energiei, luând în 
considerare, în același timp, gama de 
costuri în euro/MWh pentru construirea 
și exploatarea tehnologiei de stocare 
relevante, de-a lungul rețelelor de transport 
și distribuție, precum și la locurile de 
consum;

Or. en

Amendamentul 214
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare, de a îmbunătăți 
accesul la capital și de a sprijini mai mult 
proiectele de stocare a energiei de-a 
lungul rețelelor de transport și distribuție, 
precum și la locurile de consum;

15. reiterează că capacitatea 
europeană de stocare a energiei este o 
sursă esențială de flexibilitate; afirmă 
necesitatea de a reduce barierele de 
reglementare din calea instalării 
echipamentelor de stocare; invită Comisia 
să evalueze modalitatea de a elimina 
potențiala dublă impunere pentru 
proiectele de stocare, în cadrul viitoarei 
revizuiri de către aceasta a Directivei 
2003/96/CE privind impozitarea energiei;

Or. en
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Amendamentul 215
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare, de a îmbunătăți 
accesul la capital și de a sprijini mai mult 
proiectele de stocare a energiei de-a lungul 
rețelelor de transport și distribuție, precum 
și la locurile de consum;

15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare, de a îmbunătăți 
accesul la capital, de a elimina treptat 
subvențiile directe și indirecte pentru 
combustibilii fosili și de a sprijini mai mult 
proiectele de stocare a energiei de-a lungul 
rețelelor de transport și distribuție, precum 
și la locurile de consum;

Or. en

Amendamentul 216
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare, de a îmbunătăți 
accesul la capital și de a sprijini mai mult 
proiectele de stocare a energiei de-a lungul 
rețelelor de transport și distribuție, precum 
și la locurile de consum;

15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare, de a îmbunătăți 
accesul la capital și de a sprijini mai mult 
proiectele de stocare a energiei de-a lungul 
rețelelor de transport și distribuție, inclusiv 
la nivel național și la locurile de consum;

Or. en

Amendamentul 217
Cristian-Silviu Bușoi, Ioan-Rareș Bogdan

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare, de a îmbunătăți 
accesul la capital și de a sprijini mai mult 
proiectele de stocare a energiei de-a lungul 
rețelelor de transport și distribuție, 
precum și la locurile de consum;

15. afirmă necesitatea de a reduce 
barierele de reglementare, de a îmbunătăți 
accesul la capital, de a oferi semnale de 
preț pe termen lung și de a sprijini mai 
mult proiectele de stocare a energiei;

Or. en

Amendamentul 218
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită statele membre să 
îmbunătățească accesul la capital pentru 
toate proiectele de stocare a energiei, 
punând accentul pe modernizarea 
infrastructurii existente; invită Comisia să 
ia în considerare în continuare 
necesitatea de a implementa 
infrastructura de stocare în următoarea 
listă de proiecte de interes comun și în 
cadrul revizuirii Orientărilor privind 
ajutorul de stat pentru protecția mediului 
și energie;

Or. en

Amendamentul 219
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază rolul pe care opțiunile 
de flexibilitate îl au în tranziția de la un 
sistem energetic bazat pe ofertă la unul 
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bazat pe cerere, permițându-le 
consumatorilor activi să aibă un răspuns 
la cerere prin soluții digitale;

Or. en

Amendamentul 220
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază necesitatea de a 
menține o abordare neutră din punct de 
vedere tehnologic privind stocarea 
sustenabilă; observă, totuși, cu îngrijorare 
dependența semnificativă a UE de 
importurile de baterii cu litiu-ion; salută, 
așadar, abordarea identificată în Planul 
de acțiune strategic privind bateriile, în 
special diversificarea surselor de materii 
prime, utilizarea deplină a politicii 
comerciale a UE pentru a asigura 
aprovizionarea sustenabilă și în 
siguranță, precum și elaborarea unor 
stimulente pentru circularitate și 
înființarea Alianței europene pentru 
baterii;

Or. en

Amendamentul 221
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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16. reamintește rolul pe care hidrogenul 
verde îl poate juca în echilibrarea rețelelor 
prin utilizarea oricărei producții 
excedentare de energie electrică din surse 
regenerabile;

16. reamintește rolul pe care hidrogenul 
verde îl poate juca pentru a integra o 
capacitate suplimentară de producție de 
energie din surse regenerabile și pentru a 
asigura flexibilitate în echilibrarea 
rețelelor prin utilizarea oricărei producții 
excedentare de energie electrică din surse 
regenerabile; subliniază că optimizarea și 
acordarea de prioritate dezvoltării rețelei 
electrice sunt opțiuni „fără regrete” și 
sunt esențiale pentru a produce hidrogen 
din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 222
Cristian-Silviu Bușoi, Ioan-Rareș Bogdan

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește rolul pe care hidrogenul 
verde îl poate juca în echilibrarea rețelelor 
prin utilizarea oricărei producții 
excedentare de energie electrică din surse 
regenerabile;

16. reamintește rolul suplimentar pe 
care hidrogenul din surse regenerabile l-ar 
putea juca în echilibrarea rețelelor prin 
utilizarea oricărei producții excedentare de 
energie electrică din surse regenerabile, pe 
lângă aplicațiile principale pentru 
decarbonizarea sectoarelor mai dificile; 

Or. en

Amendamentul 223
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Hildegard Bentele, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera, Andrius Kubilius

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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16. reamintește rolul pe care hidrogenul 
verde îl poate juca în echilibrarea rețelelor 
prin utilizarea oricărei producții 
excedentare de energie electrică din surse 
regenerabile;

16. reamintește rolul pe care hidrogenul 
din surse regenerabile și cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon îl poate juca în 
echilibrarea rețelelor prin utilizarea 
oricărui tip de energie electrică; observă 
necesitatea de a dezvolta tehnologii și 
capacități de stocare a hidrogenului și 
rolul pe care hidrogenul din surse 
regenerabile și electrolizoarele îl pot juca 
pentru a oferi mai multă flexibilitate 
rețelelor și a integra cota tot mai mare de 
producție de energie electrică din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 224
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește rolul pe care hidrogenul 
verde îl poate juca în echilibrarea rețelelor 
prin utilizarea oricărei producții 
excedentare de energie electrică din surse 
regenerabile;

16. reamintește rolul suplimentar pe 
care hidrogenul verde din surse 
regenerabile l-ar putea juca în echilibrarea 
rețelelor prin utilizarea oricărei producții 
excedentare de energie electrică din surse 
regenerabile, pe lângă aplicațiile 
principale pentru decarbonizarea 
sectoarelor mai dificile;

Or. en

Amendamentul 225
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Morten Petersen

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește rolul pe care 
hidrogenul verde îl poate juca în 

16. reamintește că hidrogenul din surse 
regenerabile produs prin electroliză 



AM\1220002RO.docx 121/172 PE661.966v01-00

RO

echilibrarea rețelelor prin utilizarea 
oricărei producții excedentare de energie 
electrică din surse regenerabile;

utilizând apa și surse regenerabile de 
energie, cum ar fi hidroenergia, va juca 
un rol esențial nu numai pentru 
echilibrarea rețelelor, ci și prin stocarea 
unor cantități mari de energie pentru o 
perioadă îndelungată și prin permiterea 
transportului acesteia pe distanțe lungi; 
recunoaște, prin urmare, contribuția 
acestuia la asigurarea aprovizionării cu 
energie;

Or. en

Amendamentul 226
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește rolul pe care hidrogenul 
verde îl poate juca în echilibrarea rețelelor 
prin utilizarea oricărei producții 
excedentare de energie electrică din surse 
regenerabile;

16. reamintește rolul pe care diferitele 
tehnologii de stocare, tehnologiile de 
transformare a energiei electrice în 
energie termică și hidrogenul din surse 
regenerabile îl pot juca în echilibrarea 
sistemului energetic prin utilizarea oricărei 
producții excedentare de energie electrică 
din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 227
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește rolul pe care hidrogenul 
verde îl poate juca în echilibrarea rețelelor 
prin utilizarea oricărei producții 
excedentare de energie electrică din surse 

16. reamintește rolul pe care 
tehnologiile de stocare a energiei, 
tehnologiile de transformare a energiei 
electrice în energie termică și hidrogenul 
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regenerabile; din surse regenerabile îl pot juca în 
echilibrarea sistemului energetic prin 
utilizarea oricărei producții excedentare de 
energie electrică din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 228
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește rolul pe care hidrogenul 
verde îl poate juca în echilibrarea rețelelor 
prin utilizarea oricărei producții 
excedentare de energie electrică din surse 
regenerabile;

16. reamintește rolul pe care hidrogenul 
îl poate juca în echilibrarea rețelelor prin 
utilizarea oricărei producții excedentare de 
energie electrică din surse regenerabile și a 
infrastructurii de gaze existente (transport 
și stocare);

Or. en

Amendamentul 229
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește rolul pe care 
hidrogenul verde îl poate juca în 
echilibrarea rețelelor prin utilizarea 
oricărei producții excedentare de energie 
electrică din surse regenerabile;

16. reiterează rolul pe care tehnologiile 
power-to-X îl pot juca în echilibrarea 
rețelelor, în special prin stocarea 
producției excedentare de energie electrică 
din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 230
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Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește rolul pe care 
hidrogenul verde îl poate juca în 
echilibrarea rețelelor prin utilizarea 
oricărei producții excedentare de energie 
electrică din surse regenerabile;

16. reamintește că transformarea 
energiei electrice în hidrogen (H2) nu este 
eficientă din punct de vedere economic, 
cauzând pierderi semnificative;

Or. de

Amendamentul 231
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește rolul pe care hidrogenul 
verde îl poate juca în echilibrarea rețelelor 
prin utilizarea oricărei producții 
excedentare de energie electrică din surse 
regenerabile;

16. reamintește rolul pe care hidrogenul 
din surse regenerabile îl poate juca în 
echilibrarea rețelelor prin utilizarea oricărei 
producții excedentare de energie electrică 
din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 232
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că există diverse modele 
economice eficiente din punctul de vedere 
al costurilor pentru producția, transportul 
și consumul de hidrogen; invită Comisia 
să aibă în vedere această diversitate a 
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nevoilor în cadrul viitoarelor sale 
propuneri legislative; invită Comisia să 
garanteze o concurență loială și eficientă 
între hidrogenul importat de la partenerii 
internaționali și hidrogenul produs în 
UE;

Or. en

Amendamentul 233
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. recunoaște că tehnologiile de 
transformare a energiei electrice în gaze 
și de transformare a energiei electrice în 
energie termică pot juca un rol esențial în 
ceea ce privește stocarea energiei la scară 
largă, pentru a răspunde cererii sezoniere 
și a echilibra un sistem electroenergetic, 
deoarece acestea sunt ușor de integrat în 
infrastructura existentă, contribuie la 
echilibrarea rețelei de energie electrică și 
pot fi transportate pe distanțe lungi într-
un mod eficient din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 234
Cristian-Silviu Bușoi, Ioan-Rareș Bogdan

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază rolul pe care îl joacă 
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electromobilitatea ca formă de integrare 
inteligentă a sectorului energiei electrice 
și a sectorului transporturilor; subliniază 
că electrificarea sectorului transporturilor 
crește independența energetică a Uniunii 
și deblochează beneficiile flexibilității 
pentru ca rețelele să integreze mai bine 
sursele regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 235
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază rolul pe care îl joacă 
electromobilitatea ca formă de integrare 
inteligentă a sectorului energiei electrice 
și a sectorului transporturilor; subliniază 
că electrificarea sectorului transporturilor 
crește independența energetică a Europei 
și deblochează beneficiile flexibilității 
pentru ca rețelele să integreze mai bine 
sursele regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 236
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază capacitatea de stocare a 
infrastructurii de gaze (rețele și 
rezervoare), care, împreună cu producția 
de hidrogen verde, poate contribui 
considerabil la stabilizarea sistemelor 
energetice;
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Or. de

Amendamentul 237
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește importanța 
interconexiunilor și a cooperării între 
operatorii de rețea; salută înființarea de 
centre regionale de coordonare în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/943;

17. reamintește importanța 
interconexiunilor și a cooperării între 
operatorii de rețea; salută anunțul 
Comisiei potrivit căruia strategia de 
integrare a sistemului energetic va urmări 
să asigure sinergii sporite între 
infrastructura energetică și cea de 
transport, precum și necesitatea de a 
realiza obiectivul de interconectare a 
rețelelor electrice de 15 % până în 2030; 
invită Comisia să analizeze progresele 
înregistrate în realizarea acestui obiectiv 
de interconectare a rețelelor electrice și să 
ia în considerare măsuri adecvate, 
inclusiv în contextul revizuirii 
Regulamentului TEN-E; salută înființarea 
de centre regionale de coordonare în 
temeiul Regulamentului (UE) 2019/943;

Or. en

Amendamentul 238
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește importanța 17. reamintește importanța 
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interconexiunilor și a cooperării între 
operatorii de rețea; salută înființarea de 
centre regionale de coordonare în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/943;

interconexiunilor și a cooperării între 
operatorii de rețea; salută înființarea de 
centre regionale de coordonare în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/943; consideră 
că operatorii de transport și de sistem ar 
trebui să aplice o abordare integrată și 
transsectorială pentru planificarea 
viitoare a rețelelor, precum și pentru 
coerența cu obiectivele privind clima și 
energia și cu planurile naționale privind 
energia și clima;

Or. en

Amendamentul 239
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește importanța 
interconexiunilor și a cooperării între 
operatorii de rețea; salută înființarea de 
centre regionale de coordonare în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/943;

17. reamintește importanța 
interconexiunilor și a cooperării între 
operatorii de rețea; salută înființarea de 
centre regionale de coordonare în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/943 privind 
piața internă de energie electrică;

Or. en

Amendamentul 240
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește importanța 
interconexiunilor și a cooperării între 
operatorii de rețea; salută înființarea de 
centre regionale de coordonare în temeiul 

17. reamintește importanța 
interconexiunilor și a cooperării între 
operatorii de rețea; salută înființarea de 
centre regionale de coordonare pentru 
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Regulamentului (UE) 2019/943; rețeaua electrică în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/943;

Or. en

Amendamentul 241
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește importanța 
interconexiunilor și a cooperării între 
operatorii de rețea; salută înființarea de 
centre regionale de coordonare în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/943;

17. reamintește importanța 
interconexiunilor și a cooperării între 
operatorii de rețea; remarcă înființarea de 
centre regionale de coordonare în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/943;

Or. en

Amendamentul 242
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește importanța 
interconexiunilor și a cooperării între 
operatorii de rețea; salută înființarea de 
centre regionale de coordonare în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/943;

17. reamintește importanța maximizării 
comerțului cu energie electrică la 
interconectori și a cooperării între 
operatorii de rețea; salută înființarea de 
centre regionale de coordonare în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/943 și le invită 
pe acestea din urmă să ia în considerare 
în mod corespunzător integrarea 
sistemului energetic în activitățile lor;

Or. en

Amendamentul 243
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Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Sven 
Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să exploreze 
diferitele modalități de a încuraja mai mult 
dezvoltarea unei piețe europene pentru 
flexibilitatea cererii;

18. invită Comisia și statele membre să 
exploreze diferitele modalități de a încuraja 
mai mult, prin stimulente eficace, 
dezvoltarea unei piețe europene pentru 
flexibilitatea cererii, potențialul de stocare 
a energiei și echilibrarea rețelei de 
energie electrică; salută sistemele 
energetice integrate flexibile care au 
scopul de a optimiza sectorul 
termoficării/răcirii centralizate, 
contribuind la echilibrarea rețelei de 
energie electrică, utilizarea eficientă din 
punctul de vedere al costurilor a surselor 
regenerabile de energie și integrarea 
căldurii reziduale la nivel local/regional;

Or. en

Amendamentul 244
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să exploreze 
diferitele modalități de a încuraja mai 
mult dezvoltarea unei piețe europene 
pentru flexibilitatea cererii;

18. reamintește că măsurile legate de 
cerere și îmbunătățirea managementului 
cererii de energie pot asigura o mai bună 
flexibilitate;

Or. en

Amendamentul 245
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Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să exploreze 
diferitele modalități de a încuraja mai mult 
dezvoltarea unei piețe europene pentru 
flexibilitatea cererii;

18. subliniază avantajele unui sistem 
„multidirecțional”, în care consumatorii 
pot juca un rol activ în aprovizionarea cu 
energie; invită Comisia să exploreze 
diferitele modalități de a încuraja mai mult 
dezvoltarea unei piețe europene pentru 
flexibilitatea cererii și să analizeze 
oportunitățile standardelor comune 
necesare pentru a asigura în mod eficient 
din punctul de vedere al costurilor faptul 
că tehnologia pentru utilizare finală este 
facilitată pentru flexibilitatea utilizării 
finale;

Or. en

Amendamentul 246
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să exploreze 
diferitele modalități de a încuraja mai mult 
dezvoltarea unei piețe europene pentru 
flexibilitatea cererii;

18. invită Comisia să exploreze 
diferitele modalități de a încuraja mai mult 
dezvoltarea unei piețe europene pentru 
flexibilitatea cererii, de exemplu, printr-o 
cuantificare a potențialului relevant și 
printr-o evaluare a activării potențialului 
de reacție din partea cererii identificat 
privind costurile sistemului energetic; 
invită statele membre să transpună urgent 
normele referitoare la reacția din partea 
cererii și agregarea, consacrate în 
legislația privind piața energiei 
electrice7a;
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_________________
7a Directiva (UE) 2019/944 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iunie 2019 privind normele comune 
pentru piața internă de energie electrică; 
Regulamentul (UE) 2019/943 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iunie 2019 privind piața internă de 
energie electrică.

Or. en

Amendamentul 247
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să exploreze 
diferitele modalități de a încuraja mai mult 
dezvoltarea unei piețe europene pentru 
flexibilitatea cererii;

18. invită Comisia să exploreze 
diferitele modalități de a încuraja mai mult 
dezvoltarea unei piețe europene pentru 
flexibilitatea cererii; reiterează că cetățenii 
ar trebui să aibă întotdeauna posibilitatea 
de a participa la toate formele de 
flexibilitate a cererii și de a beneficia de 
acestea și ar trebui să fie încurajați în 
acest sens, în special în sectoare precum 
mobilitatea, în care participarea activă 
este esențială;

Or. en

Amendamentul 248
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să exploreze 
diferitele modalități de a încuraja mai mult 

18. invită Comisia să exploreze 
diferitele modalități de a încuraja mai mult 
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dezvoltarea unei piețe europene pentru 
flexibilitatea cererii;

dezvoltarea unei piețe europene pentru 
flexibilitatea cererii; solicită punerea 
rapidă în aplicare a Directivei (UE) 
2019/944 privind normele comune pentru 
piața internă de energie electrică și a 
dispozițiilor acesteia privind reacția din 
partea cererii;

Or. en

Amendamentul 249
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să exploreze 
diferitele modalități de a încuraja mai mult 
dezvoltarea unei piețe europene pentru 
flexibilitatea cererii;

18. invită Comisia să exploreze 
diferitele modalități de a încuraja mai mult 
dezvoltarea unei piețe europene pentru 
flexibilitatea cererii, în special prin soluții 
de încălzire hibride;

Or. en

Amendamentul 250
Patrizia Toia, Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește că este importantă 
abordarea riscurilor cibernetice în 
sectorul energetic pentru a asigura 
reziliența sistemului electroenergetic; 
subliniază că numărul tot mai mare de 
produse conectate, cum ar fi pompele de 
căldură, vehiculele electrice și contoarele 
inteligente, poate să crească riscul de 
atacuri cibernetice asupra sistemului 
electroenergetic; îndeamnă Comisia să 
abordeze rapid aceste riscuri, stabilind un 
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nivel înalt de protecție cibernetică pentru 
produsele conectate, în contextul codului 
de rețea electrică privind securitatea 
cibernetică;

Or. en

Amendamentul 251
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia să exploreze în 
continuare potențialul tehnologiilor de a 
converti energiile, cum ar fi 
transformarea energiei electrice în gaze; 
invită Comisia să instituie un cadru care 
să permită operatorilor de rețea să 
investească și să utilizeze activele de 
transformare a energiei electrice în gaze 
în conformitate cu principiile accesului la 
rețea al terților;

Or. en

Amendamentul 252
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază potențialul de stocare și 
flexibilitate al implementării tehnologiilor 
V2G și observă că, pentru aceasta, va fi 
necesară interoperabilitatea sistemelor 
energetice și a vehiculelor electrice;
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Or. en

Amendamentul 253
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. afirmă că un sistem energetic mai 
descentralizat și mai integrat necesită o 
estimare mai bună a cererii de energie; 
subliniază, în acest sens, rolul esențial al 
datelor statistice și meteorologice; invită 
Comisia și statele membre să dezvolte o 
piață internă pentru tehnologiile energetice 
digitale;

19. afirmă că un sistem energetic mai 
regenerabil, mai descentralizat și mai 
integrat necesită o estimare mai bună a 
cererii de energie și adaptarea la 
aprovizionarea și stocarea asigurate de 
diferiți vectori energetici; subliniază, în 
acest sens, rolul esențial al digitalizării 
pentru prelucrarea datelor statistice și 
meteorologice; invită Comisia și statele 
membre să dezvolte o piață internă pentru 
tehnologiile energetice digitale; salută 
intenția Comisiei de a adopta un plan de 
acțiune pentru digitalizarea energiei cu 
scopul de a încuraja poziția de lider a UE 
în sectorul tehnologic și de a permite un 
sistem energetic mai integrat, cu soluții 
inteligente în sectoare specifice (rețele 
inteligente, transport mai eficient și sigur, 
economii de energie în clădiri), un rol mai 
activ al consumatorilor și îmbunătățirea 
finanțării pentru perioada 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 254
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. afirmă că un sistem energetic mai 
descentralizat și mai integrat necesită o 
estimare mai bună a cererii de energie; 
subliniază, în acest sens, rolul esențial al 
datelor statistice și meteorologice; invită 
Comisia și statele membre să dezvolte o 
piață internă pentru tehnologiile energetice 
digitale;

19. afirmă că un sistem energetic mai 
descentralizat și mai integrat necesită o 
estimare mai bună a cererii și a ofertei de 
energie; subliniază, în acest sens, rolul 
esențial al reacției din partea cererii, al 
încărcării inteligente, al rețelelor 
inteligente și al datelor statistice și 
meteorologice; invită Comisia și statele 
membre să dezvolte o piață internă pentru 
tehnologiile energetice digitale; 
încurajează statele membre să adopte 
indicatorul capacității de a utiliza 
tehnologii inteligente, elaborat în cadrul 
legislației privind clădirile8a, cu scopul de 
a valorifica potențialul de flexibilitate a 
cererii la nivelul clădirilor;
_________________
8a Regulamentul delegat (UE) 
C(2020)6930 al Comisiei din 14.10.2020 
de completare a Directivei (UE) 
2010/31/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului prin instituirea unui sistem 
comun opțional al Uniunii Europene 
pentru evaluarea gradului de pregătire 
pentru soluții inteligente a clădirilor.

Or. en

Amendamentul 255
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. afirmă că un sistem energetic mai 
descentralizat și mai integrat necesită o 
estimare mai bună a cererii de energie; 
subliniază, în acest sens, rolul esențial al 
datelor statistice și meteorologice; invită 
Comisia și statele membre să dezvolte o 
piață internă pentru tehnologiile energetice 

19. afirmă că un sistem energetic mai 
descentralizat și mai integrat necesită o 
estimare mai bună a cererii de energie; 
subliniază, în acest sens, rolul esențial al 
datelor statistice și meteorologice; invită 
Comisia și statele membre să dezvolte o 
piață internă pentru tehnologiile energetice 
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digitale; digitale; subliniază că în acest scop vor fi 
necesare mai multe standarde comune 
pentru schimbul de date; subliniază 
necesitatea sporită de a asigura 
confidențialitatea datelor și securitatea 
cibernetică în cadrul unui sistem 
energetic tot mai inteligent;

Or. en

Amendamentul 256
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. afirmă că un sistem energetic mai 
descentralizat și mai integrat necesită o 
estimare mai bună a cererii de energie; 
subliniază, în acest sens, rolul esențial al 
datelor statistice și meteorologice; invită 
Comisia și statele membre să dezvolte o 
piață internă pentru tehnologiile energetice 
digitale;

19. reamintește că un sistem energetic 
cu adevărat integrat este, în primul rând, 
descentralizat, valorificând la maximum 
resursele regenerabile locale și conectând 
toate infrastructurile relevante; afirmă că 
un sistem energetic mai descentralizat și 
mai integrat necesită o estimare mai bună a 
cererii de energie; subliniază, în acest sens, 
rolul esențial al datelor statistice și 
meteorologice; invită Comisia și statele 
membre să dezvolte o piață internă pentru 
tehnologiile energetice digitale;

Or. en

Amendamentul 257
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. afirmă că un sistem energetic mai 
descentralizat și mai integrat necesită o 
estimare mai bună a cererii de energie; 
subliniază, în acest sens, rolul esențial al 

19. afirmă că un sistem energetic mai 
descentralizat și mai integrat necesită o 
estimare mai bună a cererii de energie; 
subliniază, în acest sens, rolul esențial al 
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datelor statistice și meteorologice; invită 
Comisia și statele membre să dezvolte o 
piață internă pentru tehnologiile 
energetice digitale;

datelor statistice și meteorologice; invită 
Comisia și statele membre să acorde 
prioritate securității cibernetice și 
protecției datelor; reamintește necesitatea 
de a reglementa piața pentru tehnologiile 
energetice digitale;

Or. en

Amendamentul 258
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. reiterează rolul esențial al Agenției 
pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei 
(ACER) în integrarea sistemului energetic 
și în punerea în aplicare a legislației UE 
în domeniul energiei; invită Comisia și 
statele membre să se asigure că se pun la 
dispoziția agenției mijloace suficiente 
pentru a-și realiza misiunile;

Or. en

Amendamentul 259
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Asigurarea accesibilității energetice 
pentru toți consumatorii

Sistemul energetic ca factor determinant 
al progreselor sociale și în materie de 
mediu și al creării de locuri de muncă 
verzi;

Or. en
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Amendamentul 260
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Robert Roos, Rob 
Rooken

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Asigurarea accesibilității energetice pentru 
toți consumatorii

Asigurarea accesibilității energetice la 
prețuri abordabile pentru toți consumatorii

Or. en

Amendamentul 261
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Asigurarea accesibilității energetice pentru 
toți consumatorii

Asigurarea accesibilității sistemului 
energetic pentru toți cetățenii

Or. en

Amendamentul 262
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Asigurarea accesibilității energetice pentru 
toți consumatorii

Asigurarea accesibilității energetice pentru 
toți cetățenii

Or. en
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Amendamentul 263
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază necesitatea unei forțe 
de muncă pregătite și calificate pentru ca 
integrarea sistemului energetic să aibă 
succes; este convins că un parteneriat 
social puternic și contractele colective de 
muncă fac ca sectorul energetic să fie mai 
inovator și creează locuri de muncă de 
înaltă calitate; subliniază că este 
important să se stabilească și să se 
promoveze parteneriatul social în 
subsectoarele emergente ale sectorului 
energetic;

Or. en

Amendamentul 264
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. subliniază necesitatea unei 
tranziții juste și invită Comisia și statele 
membre să asigure succesul unei tranziții 
juste în toate propunerile legislative 
relevante;

Or. en

Amendamentul 265
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a asigura 
drepturi egale pentru toți consumatorii și 
semnale de preț nedistorsionate care să 
reflecte costul real al energiei și contribuția 
sa la decarbonizarea economiei; salută 
inițiativa de a revizui Directiva 
2003/96/CE;

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a asigura 
drepturi egale pentru toți consumatorii și 
semnale de preț nedistorsionate care să 
reflecte costul real al energiei și contribuția 
sa la decarbonizarea economiei; subliniază 
că este importantă orientarea clienților 
către opțiunea de decarbonizare cea mai 
eficientă din punct de vedere energetic și 
cea mai ieftină, pe baza prețurilor care 
reflectă în mod adecvat toate costurile 
vectorului energetic utilizat; salută 
inițiativa de a revizui Directiva 
2003/96/CE; invită statele membre să 
elimine impozitele și taxele nejustificate, 
să se asigure că impozitarea este 
armonizată, să promoveze tehnologiile 
inovatoare curate și să asigure costuri 
competitive ale energiei în Europa; invită 
statele membre să depună eforturi pentru 
eliminarea treptată a tuturor subvențiilor 
directe și indirecte pentru combustibilii 
fosili;

Or. en

Amendamentul 266
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
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este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a asigura 
drepturi egale pentru toți consumatorii și 
semnale de preț nedistorsionate care să 
reflecte costul real al energiei și 
contribuția sa la decarbonizarea 
economiei; salută inițiativa de a revizui 
Directiva 2003/96/CE;

este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a asigura 
drepturi egale pentru toți consumatorii și 
semnale de preț nedistorsionate care să 
reflecte costul real al energiei; remarcă 
inițiativa de a revizui Directiva 
2003/96/CE și subliniază necesitatea de a 
lua în considerare factorii socioeconomici 
și pe cei legați de distribuție care 
determină cota de impozitare a energiei în 
orice țară și faptul că creșterea costului 
combustibililor și al bunurilor 
energointensive implică o pierdere 
procentuală mai mare de consum total 
pentru gospodăriile mai sărace, deoarece 
aceste bunuri includ adesea cote relativ 
mari din bugetele gospodăriilor cu 
venituri reduse;

Or. en

Amendamentul 267
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a asigura 
drepturi egale pentru toți consumatorii și 
semnale de preț nedistorsionate care să 
reflecte costul real al energiei și contribuția 
sa la decarbonizarea economiei; salută 
inițiativa de a revizui Directiva 
2003/96/CE;

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este „să garanteze buna funcționare a pieței 
din perspectiva necesității de a conserva și 
îmbunătăți mediul”9a; invită Comisia să 
propună modificările legislative necesare 
pentru a asigura un cadru favorabil și 
condiții de concurență echitabile10a pentru 
consumatorii activi și semnale de preț 
nedistorsionate care să reflecte costul real 
al energiei, inclusiv costurile externe, 
pentru a determina contribuția acestora la 
tranziția energetică; salută inițiativa de a 
revizui Directiva 2003/96/CE și de a o 
transforma într-un instrument de aliniere 
a politicilor fiscale la obiectivele privind 
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clima și energia pentru 2030 și 2050;

_________________
9a Articolul 194 din TFUE: 1. În contextul 
instituirii și al funcționării pieței interne 
și din perspectiva necesității de a conserva 
și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în 
domeniul energiei urmărește, în spiritul 
solidarității între statele membre: (a) să 
asigure funcționarea pieței energiei; (b) 
să asigure siguranța aprovizionării cu 
energie în Uniune; (c) să promoveze 
eficiența energetică și economia de 
energie, precum și dezvoltarea de noi 
surse de energie și energii regenerabile; și 
(d) să promoveze interconectarea rețelelor 
energetice.
10a Directiva (UE) 2019/944 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iunie 2019 privind normele comune 
pentru piața internă de energie electrică; 
Regulamentul (UE) 2019/943 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iunie 2019 privind piața internă de 
energie electrică.

Or. en

Amendamentul 268
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a asigura 
drepturi egale pentru toți consumatorii și 
semnale de preț nedistorsionate care să 

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să adopte măsurile necesare 
pentru a garanta buna funcționare a 
piețelor energiei și să asigure punerea 
completă în aplicare a acquis-ului pentru 
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reflecte costul real al energiei și 
contribuția sa la decarbonizarea 
economiei; salută inițiativa de a revizui 
Directiva 2003/96/CE;

piața internă a energiei, inclusiv a 
pachetului „Energie curată pentru toți 
europenii”, drepturi egale pentru toate 
gospodăriile și întreprinderile și să le 
ajute să contribuie la decarbonizarea 
economiei; salută inițiativa de a revizui 
Directiva 2003/96/CE;

Or. en

Amendamentul 269
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a asigura 
drepturi egale pentru toți consumatorii și 
semnale de preț nedistorsionate care să 
reflecte costul real al energiei și contribuția 
sa la decarbonizarea economiei; salută 
inițiativa de a revizui Directiva 
2003/96/CE;

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a alinia 
drepturile consumatorilor și măsurile de 
protecție din domeniul gazelor și al 
termoficării la cele din domeniul energiei 
electrice pentru toți consumatorii și pentru 
a asigura semnale de preț nedistorsionate 
care să reflecte costul real al energiei și 
contribuția sa la decarbonizarea economiei; 
salută inițiativa de a revizui Directiva 
2003/96/CE;

Or. en

Amendamentul 270
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 

20. reamintește că Pilonul european al 
drepturilor sociale prevede că orice 
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este să garanteze buna funcționare a 
pieței; invită Comisia să propună 
modificările legislative necesare pentru a 
asigura drepturi egale pentru toți 
consumatorii și semnale de preț 
nedistorsionate care să reflecte costul real 
al energiei și contribuția sa la 
decarbonizarea economiei; salută 
inițiativa de a revizui Directiva 
2003/96/CE;

persoană are dreptul de acces la servicii 
esențiale de bună calitate, inclusiv la apă, 
salubritate, energie, transporturi, servicii 
financiare și comunicații digitale și, prin 
urmare, pentru persoanele aflate într-o 
situație dificilă, trebuie să existe un 
sprijin pentru accesul la aceste servicii; 
invită Comisia și statele membre să 
abordeze sărăcia energetică și să protejeze 
gospodăriile vulnerabile prin stabilirea 
unui drept la energie și a unei interdicții 
privind deconectarea;

Or. en

Amendamentul 271
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a asigura 
drepturi egale pentru toți consumatorii și 
semnale de preț nedistorsionate care să 
reflecte costul real al energiei și contribuția 
sa la decarbonizarea economiei; salută 
inițiativa de a revizui Directiva 
2003/96/CE;

20. reamintește că unul dintre 
obiectivele cele mai importante ale acțiunii 
Uniunii în domeniul energiei este să 
garanteze buna funcționare a pieței; invită 
Comisia să propună modificările legislative 
necesare pentru a asigura oportunități de 
acces pentru toți consumatorii și semnale 
de preț nedistorsionate care să reflecte 
costul real al energiei și contribuția sa la 
procesul de decarbonizare a economiei; 
salută inițiativa de a revizui Directiva 
2003/96/CE;

Or. en

Amendamentul 272
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a asigura 
drepturi egale pentru toți consumatorii și 
semnale de preț nedistorsionate care să 
reflecte costul real al energiei și contribuția 
sa la decarbonizarea economiei; salută 
inițiativa de a revizui Directiva 
2003/96/CE;

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a asigura 
drepturi egale pentru toți consumatorii, 
abordând totodată sărăcia energetică, și 
semnale de preț nedistorsionate care să 
reflecte costul real al energiei și contribuția 
sa la decarbonizarea economiei; salută 
inițiativa de a revizui Directiva 
2003/96/CE;

Or. en

Amendamentul 273
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a asigura 
drepturi egale pentru toți consumatorii și 
semnale de preț nedistorsionate care să 
reflecte costul real al energiei și contribuția 
sa la decarbonizarea economiei; salută 
inițiativa de a revizui Directiva 
2003/96/CE;

20. reamintește că obiectivul principal 
al acțiunii Uniunii în domeniul energiei 
este să garanteze buna funcționare a pieței; 
invită Comisia să propună modificările 
legislative necesare pentru a asigura 
drepturi egale pentru toți consumatorii și 
semnale de preț nedistorsionate care să 
reflecte costul real al energiei livrate 
consumatorilor și contribuția sa la 
decarbonizarea economiei; salută inițiativa 
de a revizui Directiva 2003/96/CE;

Or. en

Amendamentul 274
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. salută inițiativa de a revizui 
Directiva 2003/96/CE privind impozitarea 
energiei; invită Comisia și statele membre 
să integreze obiectivele climatice în 
această directivă; subliniază necesitatea 
de a revizui domeniul său de aplicare și de 
a diferenția gazele fosile și combustibilii 
fosili de gazele și combustibilii din surse 
regenerabile, fără emisii de dioxid de 
carbon sau cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, pentru a stimula dezvoltarea 
alternativelor decarbonizate;

Or. en

Amendamentul 275
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. este de acord cu analiza Comisiei 
privind persistența subvențiilor pentru 
combustibilii fosili, un semnal de preț 
ETS insuficient, taxele fără impact 
energetic și faptul că costurile externe nu 
sunt internalizate și îndeamnă la 
remedierea problemelor cunoscute, prin 
măsuri de reglementare eficace;

Or. en

Amendamentul 276
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este convins de necesitatea de a 
încuraja consumatorii de energie să fie 
mai activi; invită Comisia să evalueze 
obstacolele rămase în calea 
autoconsumului, în special pentru 
consumatorii industriali;

21. salută intrarea în vigoare a 
dispozițiilor privind piața energiei 
electrice, care permit consumatorilor 
activi să participe pe deplin la piață și să 
valorifice beneficiile activităților lor; 
invită Comisia să evalueze obstacolele 
rămase în calea autoconsumului, inclusiv 
pentru consumatorii industriali; solicită 
informații transparente privind impactul 
alegerilor în materie de energie asupra 
climei, ca parte a campaniei planificate de 
informare a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 277
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este convins de necesitatea de a 
încuraja consumatorii de energie să fie 
mai activi; invită Comisia să evalueze 
obstacolele rămase în calea 
autoconsumului, în special pentru 
consumatorii industriali;

21. este convins de necesitatea de a 
permite consumatorilor de energie și 
comunităților energetice să contureze în 
mod activ sistemul energetic și să creeze 
beneficii sociale, ecologice și economice; 
invită Comisia să evalueze obstacolele 
rămase în calea autoconsumului, care 
există pentru industrie și prosumatorii 
individuali, și să îmbunătățească acel 
cadru de reglementare care ar împuternici 
prosumatorii de energie din surse 
regenerabile să producă, să consume, să 
stocheze și să vândă energie electrică fără 
a suporta sarcini;

Or. en

Amendamentul 278
Eleonora Evi, Ignazio Corrao
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este convins de necesitatea de a 
încuraja consumatorii de energie să fie mai 
activi; invită Comisia să evalueze 
obstacolele rămase în calea 
autoconsumului, în special pentru 
consumatorii industriali;

21. este convins de necesitatea de a 
încuraja consumatorii de energie să fie mai 
activi; invită Comisia să evalueze 
obstacolele rămase în calea 
autoconsumului, în special pentru 
consumatorii industriali și să adopte 
măsuri pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile în rândul 
operatorilor de distribuție; invită Comisia 
și statele membre să împuternicească și să 
implice cetățenii prin stimulente și 
tehnologii adecvate, în special prin rețele 
inteligente;

Or. en

Amendamentul 279
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este convins de necesitatea de a 
încuraja consumatorii de energie să fie mai 
activi; invită Comisia să evalueze 
obstacolele rămase în calea 
autoconsumului, în special pentru 
consumatorii industriali;

21. este convins de necesitatea de a 
încuraja consumatorii de energie să fie mai 
activi; invită Comisia să evalueze 
obstacolele rămase pentru a facilita 
dezvoltarea autoconsumului de energie din 
surse regenerabile și a comunităților de 
energie din surse regenerabile, în special 
a celor din gospodăriile cu venituri reduse 
sau din gospodăriile vulnerabile și pentru 
consumatorii industriali;

Or. en

Amendamentul 280
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Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este convins de necesitatea de a 
încuraja consumatorii de energie să fie 
mai activi; invită Comisia să evalueze 
obstacolele rămase în calea 
autoconsumului, în special pentru 
consumatorii industriali;

21. încurajează programele de 
stimulente pentru ca respectivii 
consumatori de energie să devină mai 
proactivi; invită Comisia să evalueze 
obstacolele rămase în calea 
autoconsumului și să elaboreze un plan 
pentru a-l face mai atractiv pentru 
utilizatorii finali;

Or. en

Amendamentul 281
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că un sistem energetic 
integrat asigură accesibilitatea energiei 
pentru toți consumatorii, în special pentru 
cei din gospodăriile cu venituri reduse sau 
din gospodăriile vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 282
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. subliniază potențialul de 
capacitare a consumatorilor din sistemele 
integrate de energie din surse 
regenerabile de a produce, a consuma, a 
stoca sau a vinde energie; consideră că 
acesta oferă, de asemenea, oportunități 
comunităților de energie din surse 
regenerabile pentru a promova eficiența 
energetică la nivelul gospodăriilor și a 
contribui la combaterea sărăciei 
energetice;

Or. en

Amendamentul 283
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reafirmă potențialul comunităților 
energetice și al microrețelelor de a dezvolta 
accesul la o energie mai sustenabilă, în 
special pentru zonele îndepărtate și 
insulare și regiunile ultraperiferice;

22. reafirmă potențialul comunităților 
energetice și al microrețelelor de a 
promova un acces la energie mai 
sustenabil din punct de vedere financiar și 
ecologic; invită Comisia să faciliteze 
crearea efectivă și îmbunătățirea 
comunităților energetice asigurând pentru 
cetățenii europeni și instituțiile locale 
simplificarea birocrației, competențe 
specifice și stimulente monetare;

Or. en

Amendamentul 284
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reafirmă potențialul comunităților 
energetice și al microrețelelor de a 
dezvolta accesul la o energie mai 
sustenabilă, în special pentru zonele 
îndepărtate și insulare și regiunile 
ultraperiferice;

22. observă că pandemia de COVID-
19 a contribuit la intensificarea sărăciei 
energetice în UE și, pe măsură ce criza 
continuă, proporția costurilor de achiziție 
pentru energie din bugetele gospodăriilor 
va crește brusc; subliniază, prin urmare, 
că este important să se elaboreze o 
definiție comună a sărăciei energetice și 
să se monitorizeze ulterior rata sărăciei 
energetice;

Or. en

Amendamentul 285
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reafirmă potențialul comunităților 
energetice și al microrețelelor de a dezvolta 
accesul la o energie mai sustenabilă, în 
special pentru zonele îndepărtate și 
insulare și regiunile ultraperiferice;

22. reafirmă potențialul comunităților 
energetice din cadrul unui sistem 
energetic descentralizat bazat pe surse 
regenerabile de energie și al microrețelelor 
de a dezvolta accesul la energie 
sustenabilă, de a încuraja guvernanța 
participativă, de a aborda sărăcia 
energetică, de a crea locuri de muncă la 
nivel local și de a consolida comunitățile 
energetice;

Or. en

Amendamentul 286
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reafirmă potențialul comunităților 22. subliniază potențialul comunităților 
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energetice și al microrețelelor de a 
dezvolta accesul la o energie mai 
sustenabilă, în special pentru zonele 
îndepărtate și insulare și regiunile 
ultraperiferice;

de energie ale cetățenilor și al 
microrețelelor din cadrul unui sistem 
energetic integrat, în care acestea pot 
dezvolta accesul la o energie mai 
sustenabilă, accesibilă ca preț și comună, 
în special pentru zonele îndepărtate și 
insulare și regiunile ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 287
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reafirmă potențialul comunităților 
energetice și al microrețelelor de a dezvolta 
accesul la o energie mai sustenabilă, în 
special pentru zonele îndepărtate și 
insulare și regiunile ultraperiferice;

22. reafirmă potențialul comunităților 
energetice și al microrețelelor de a dezvolta 
accesul la energie sustenabilă oriunde în 
Europa și invită statele membre să creeze 
un cadru favorabil care să promoveze 
participarea acestora;

Or. en

Amendamentul 288
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. reamintește că sectorul energetic 
furnizează un serviciu public esențial; 
invită statele membre să își asume 
responsabilitatea, prin reglementări, 
planificare publică sau furnizarea directă 
de servicii, în cazul în care sectorul privat 
nu face față viitoarelor provocări sociale 
și de mediu;
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Or. en

Amendamentul 289
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să propună norme 
care să permită comunităților de energie 
ale cetățenilor să participe în continuare 
la integrarea sistemului energetic, de 
exemplu, prin conectarea la rețelele de 
energie termică, la dispozitivele de 
încărcare pentru electromobilitate sau la 
dispozitivele de stocare sau de reacție din 
partea cererii, alături de producția de 
energie din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 290
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. observă că riscul de creștere a 
sărăciei energetice constituie o 
amenințare reală; subliniază, prin 
urmare, că este important să se elaboreze 
o definiție comună a sărăciei energetice și 
să se monitorizeze ulterior rata sărăciei 
energetice;

Or. en
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Amendamentul 291
Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. reiterează promisiunea „Noului 
pact verde” de a nu lăsa pe nimeni în 
urmă; observă, în această privință, că este 
extrem de importantă transformarea 
competențelor angajaților din sectoarele 
care se confruntă cu riscul de a dispărea 
prin tranziția verde; îndeamnă Comisia să 
prezinte mai multe planuri adecvate 
pentru a-i ghida pe angajații din 
sectoarele care dispar către sectoarele 
emergente;

Or. en

Amendamentul 292
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. încurajează orașele și 
municipalitățile să își asume tranziția 
către un sistem energetic sustenabil, 
integrat și bazat pe surse regenerabile de 
energie, adaptat nevoilor și preferințelor 
locale; este convins că remunicipalizarea 
poate să aducă beneficii cetățenilor, 
consumatorilor și mediului și să 
promoveze inovarea în sectorul energetic;

Or. en

Amendamentul 293
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Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. subliniază potențialul energiei 
solare la nivel de distribuție de a fi 
exploatată în continuare de către cetățeni, 
industrii și sectorul public; invită Comisia 
să lanseze o campanie europeană privind 
acoperișurile solare, pentru a promova 
investițiile;

Or. en

Amendamentul 294
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. subliniază necesitatea de a aborda 
în mod eficace egalitatea și incluziunea ca 
parte a integrării sectorului energetic, în 
special în ceea ce privește participarea și 
remunerația egală; solicită lansarea unei 
inițiative sectoriale europene pentru femei 
cu scopul de a identifica și a elimina 
barierele și de a crea rețele și modele de 
urmat; 

Or. en

Amendamentul 295
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Asigurarea poziției de lider a Europei în 
domeniul tehnologiilor energetice curate

Asigurarea poziției de lider a Europei în 
domeniul tehnologiilor bazate pe energie 
din surse regenerabile

Or. en

Amendamentul 296
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că unul dintre 
obiectivele uniunii energetice este 
reducerea dependenței noastre de 
importuri; consideră că crearea de sinergii 
poate contribui la atingerea acestui 
obiectiv;

23. reamintește că unul dintre 
obiectivele uniunii energetice este 
asigurarea securității energetice; 
consideră că importul de gaze din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon prin conducte sau prin 
terminalele de import europene va fi 
necesar pentru a răspunde cererii 
europene în plus față de producția 
internă; consideră că crearea de sinergii 
poate contribui la atingerea acestui 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 297
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că unul dintre 
obiectivele uniunii energetice este 
reducerea dependenței noastre de 

23. reamintește că unul dintre 
obiectivele uniunii energetice este 
reducerea dependenței de importuri; 
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importuri; consideră că crearea de sinergii 
poate contribui la atingerea acestui 
obiectiv;

solicită Uniunii Europene să învețe din 
criza economică actuală și să depună 
eforturi pentru mai multă autonomie în 
lanțurile valorice strategice; consideră că 
crearea de sinergii poate contribui la 
atingerea acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 298
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că unul dintre 
obiectivele uniunii energetice este 
reducerea dependenței noastre de 
importuri; consideră că crearea de sinergii 
poate contribui la atingerea acestui 
obiectiv;

23. reamintește că unul dintre 
obiectivele uniunii energetice este 
reducerea dependenței noastre de 
importuri; consideră că îmbunătățirea 
eficienței energetice, extinderea surselor 
regenerabile de energie și crearea de 
sinergii pot contribui la atingerea acestui 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 299
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că unul dintre 
obiectivele uniunii energetice este 
reducerea dependenței noastre de 
importuri; consideră că crearea de sinergii 
poate contribui la atingerea acestui 
obiectiv;

23. reamintește că unul dintre 
obiectivele uniunii energetice este 
reducerea dependenței noastre de 
importuri; consideră că eficiența 
energetică și trecerea la resursele 
regenerabile naționale sustenabile pot 
contribui la atingerea acestui obiectiv;
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Or. en

Amendamentul 300
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Sven 
Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că unul dintre 
obiectivele uniunii energetice este 
reducerea dependenței noastre de 
importuri; consideră că crearea de sinergii 
poate contribui la atingerea acestui 
obiectiv;

23. reamintește că unul dintre 
obiectivele uniunii energetice este 
reducerea dependenței noastre de importuri 
și asigurarea securității aprovizionării; 
consideră că crearea de sinergii poate 
contribui la atingerea acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 301
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază scăderea costului 
tehnologiilor bazate pe energie din surse 
regenerabile, potențialul digitalizării și al 
tehnologiilor emergente cu baterii, pompe 
de căldură, vehicule electrice sau 
hidrogen, care oferă oportunitatea de a 
accelera decarbonizarea economiei 
noastre; subliniază necesitatea de a 
profita de energiile descentralizate din 
surse regenerabile și de a integra diferiți 
vectori energetici într-o manieră eficientă, 
evitând totodată poluarea și declinul 



AM\1220002RO.docx 159/172 PE661.966v01-00

RO

biodiversității;

Or. en

Amendamentul 302
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța extinderii 
competitivității tehnologiilor europene 
pentru a asigura autonomia Uniunii în 
sectorul energetic strategic; invită Comisia 
să sprijine cercetarea și inovarea prin 
intermediul diferitelor fonduri structurale și 
sectoriale; reamintește poziția de lider 
mondial a Uniunii în domeniul 
tehnologiilor de măsurare a emisiilor prin 
satelit;

24. subliniază importanța extinderii 
competitivității tehnologiilor europene, 
precum și necesitatea de a asigura 
democrația energetică pentru cetățenii 
săi; invită Comisia să sprijine cercetarea și 
inovarea în procesele și aplicațiile pentru 
tranziția energetică prin intermediul 
diferitelor fonduri structurale, de redresare 
și sectoriale; reamintește poziția de lider 
mondial a Uniunii în tehnologia 
electrolizorilor, în construcția de sisteme 
solare fotovoltaice integrate și în alte 
tehnologii bazate pe energie din surse 
regenerabile, precum și în domeniul 
tehnologiilor de măsurare a emisiilor prin 
satelit;

Or. en

Amendamentul 303
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Hildegard Bentele, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța extinderii 24. subliniază importanța extinderii 
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competitivității tehnologiilor europene 
pentru a asigura autonomia Uniunii în 
sectorul energetic strategic; invită Comisia 
să sprijine cercetarea și inovarea prin 
intermediul diferitelor fonduri structurale și 
sectoriale; reamintește poziția de lider 
mondial a Uniunii în domeniul 
tehnologiilor de măsurare a emisiilor prin 
satelit;

competitivității tehnologiilor europene 
pentru a asigura autonomia Uniunii în 
sectorul energetic strategic; invită Comisia 
să sprijine cercetarea și inovarea prin 
intermediul diferitelor fonduri structurale și 
sectoriale, urmând o abordare neutră din 
punct de vedere tehnologic; reamintește 
poziția de lider mondial a Uniunii în 
domeniul tehnologiilor de măsurare a 
emisiilor prin satelit; subliniază că ar 
trebui să fie examinate în mod specific 
tehnologiile în care Europa deține poziția 
de lider global și lanțurile valorice la nivel 
național;

Or. en

Amendamentul 304
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța extinderii 
competitivității tehnologiilor europene 
pentru a asigura autonomia Uniunii în 
sectorul energetic strategic; invită Comisia 
să sprijine cercetarea și inovarea prin 
intermediul diferitelor fonduri structurale și 
sectoriale; reamintește poziția de lider 
mondial a Uniunii în domeniul 
tehnologiilor de măsurare a emisiilor prin 
satelit;

24. subliniază importanța extinderii 
competitivității tehnologiilor europene 
pentru a asigura autonomia Uniunii în 
sectorul energetic strategic; invită Comisia 
să depășească barierele în materie de 
reglementare și să permită operatorilor de 
infrastructură de gaze să joace un rol 
activ în procesul de decarbonizare; invită 
Comisia să sprijine cercetarea și inovarea 
prin intermediul diferitelor fonduri 
structurale și sectoriale; reamintește poziția 
de lider mondial a Uniunii în domeniul 
tehnologiilor de măsurare a emisiilor prin 
satelit;

Or. en

Amendamentul 305
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța extinderii 
competitivității tehnologiilor europene 
pentru a asigura autonomia Uniunii în 
sectorul energetic strategic; invită 
Comisia să sprijine cercetarea și inovarea 
prin intermediul diferitelor fonduri 
structurale și sectoriale; reamintește 
poziția de lider mondial a Uniunii în 
domeniul tehnologiilor de măsurare a 
emisiilor prin satelit;

24. subliniază importanța unei politici 
industriale publice care să promoveze 
tehnologiile sustenabile și capacitățile de 
producție din Uniune, pentru a răspunde 
nevoilor de tranziție către un sistem 
energetic decarbonizat și sustenabil; 
subliniază că în acest sens este nevoie de 
planificare publică, guvernanță 
democratică și sprijin substanțial pentru o 
bază industrială solidă; reamintește 
capabilitățile Uniunii în domeniul 
tehnologiilor de măsurare a emisiilor prin 
satelit;

Or. en

Amendamentul 306
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța extinderii 
competitivității tehnologiilor europene 
pentru a asigura autonomia Uniunii în 
sectorul energetic strategic; invită Comisia 
să sprijine cercetarea și inovarea prin 
intermediul diferitelor fonduri structurale și 
sectoriale; reamintește poziția de lider 
mondial a Uniunii în domeniul 
tehnologiilor de măsurare a emisiilor prin 
satelit;

24. subliniază importanța extinderii 
competitivității tehnologiilor europene 
pentru a asigura autonomia Uniunii în 
sectorul energetic strategic; invită Comisia 
să sprijine cercetarea și inovarea prin 
intermediul diferitelor fonduri structurale și 
sectoriale; reamintește poziția de lider 
mondial a Uniunii în domeniul 
tehnologiilor de măsurare a emisiilor prin 
satelit și, în special, serviciul Copernicus 
de monitorizare a atmosferei; reamintește 
expertiza Centrului european pentru 
prognoze meteorologice pe termen mediu 
în ceea ce privește prognozarea stării 
vremii și, prin urmare, anticiparea 
fluctuațiilor cererii de energie;
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Or. en

Amendamentul 307
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța extinderii 
competitivității tehnologiilor europene 
pentru a asigura autonomia Uniunii în 
sectorul energetic strategic; invită Comisia 
să sprijine cercetarea și inovarea prin 
intermediul diferitelor fonduri structurale și 
sectoriale; reamintește poziția de lider 
mondial a Uniunii în domeniul 
tehnologiilor de măsurare a emisiilor prin 
satelit;

24. subliniază importanța extinderii 
competitivității tehnologiilor europene 
pentru a asigura autonomia Uniunii în 
sectorul energetic strategic; invită Comisia 
să sprijine cercetarea și inovarea prin 
intermediul diferitelor fonduri structurale și 
sectoriale; reamintește poziția de lider 
mondial a Uniunii în domeniul 
tehnologiilor de măsurare a emisiilor prin 
satelit; salută crearea Mecanismului 
pentru o tranziție justă și a Fondului 
pentru o tranziție justă, care vor sprijini 
teritoriile și vor reduce inegalitățile 
regionale din statele membre care se 
confruntă cu cele mai mari provocări 
legate de tranziție;

Or. en

Amendamentul 308
Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază noile inovări ale 
proceselor și tehnologiile inovatoare care 
trebuie să fie consolidate în continuare 
din perspectiva economiei circulare și în 
cadrul unei strategii eficace de integrare 



AM\1220002RO.docx 163/172 PE661.966v01-00

RO

sectorială: 
- producția siderurgică de înaltă eficiență 
și pe bază de hidrogen din surse 
regenerabile, care combină reciclarea 
oțelului cu producția permanentă de 
forme pentru fier,
- încălzirea centralizată prin transportul 
subteran al surplusului de căldură, 
- încărcarea inteligentă și transferul 
modal în sectorul transporturilor, 
- înlocuirea sustenabilă a produselor 
petrochimice și agrochimice și a 
proceselor lor conexe, 
- producția și reciclarea unei noi generații 
de baterii, 
- tehnologiile de imersare în lichid pentru 
centrele de date, care reduc substanțial 
nevoile energetice și surplusul de energie 
termică;

Or. en

Amendamentul 309
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. observă cu îngrijorare că 
concluziile Raportului din 2020 privind 
starea uniunii energetice subliniază o 
scădere a investițiilor în cercetare și 
inovare în domeniul tehnologiilor 
energetice curate; reiterează rolul esențial 
al sprijinului UE pentru cercetare și 
inovare și, în special, pentru inovarea 
disruptivă; salută majorarea bugetului 
pentru cercetare în cadrul programului 
Orizont Europa, care a fost votată de 
Parlamentul European, și instituirea 
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Spațiului european de cercetare;

Or. en

Amendamentul 310
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază importanța cercetării și 
a inovării ca factori-cheie pentru crearea 
și exploatarea unor noi sinergii în cadrul 
sistemului energetic;

Or. en

Amendamentul 311
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. subliniază valoarea expertizei 
europene cu tradiție privind integrarea 
sistemului energetic și invită statele 
membre să aprecieze această expertiză și 
să contribuie la transferarea ei din 
sectorul energiei fosile în sectorul 
energiei din surse regenerabile și în 
sectorul energetic cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 312
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Jakop G. Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută inițiativele întreprinse pentru 
lanțurile valorice strategice; solicită 
instituirea unei alianțe pentru tehnologiile 
energetice decarbonizate; invită Comisia 
să încurajeze participarea IMM-urilor la 
aceste alianțe pentru a implica mai multe 
state membre;

25. salută inițiativele întreprinse pentru 
lanțurile valorice strategice; remarcă 
inițiativele existente privind tehnologiile 
energetice strategice11a și hidrogenul12a și 
solicită instituirea unei alianțe pentru 
tehnologiile bazate pe energie din surse 
regenerabile și recunoașterea acestora din 
urmă ca lanț valoric strategic, totodată ca 
o inițiativă de consolidare a eficienței 
proceselor și a celei energetice; invită 
Comisia să încurajeze participarea 
societății civile și a IMM-urilor la aceste 
alianțe pentru a implica mai multe state 
membre;

_________________
11a Planul strategic european privind 
tehnologiile energetice (Planul SET).
12a Întreprinderea comună „Pile de 
combustie și hidrogen” (întreprinderea 
comună FCH); Alianța europeană pentru 
hidrogen curat.

Or. en

Amendamentul 313
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută inițiativele întreprinse pentru 
lanțurile valorice strategice; solicită 
instituirea unei alianțe pentru tehnologiile 
energetice decarbonizate; invită Comisia 
să încurajeze participarea IMM-urilor la 

25. salută inițiativele întreprinse pentru 
lanțurile valorice strategice; solicită 
instituirea unei alianțe pentru tehnologiile 
energetice cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon; invită Comisia să încurajeze 
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aceste alianțe pentru a implica mai multe 
state membre;

participarea IMM-urilor la aceste alianțe, 
recunoscând că acestea sunt coloana 
vertebrală a economiei europene bazate 
pe industrie și pentru a implica mai multe 
state membre;

Or. en

Amendamentul 314
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută inițiativele întreprinse pentru 
lanțurile valorice strategice; solicită 
instituirea unei alianțe pentru tehnologiile 
energetice decarbonizate; invită Comisia 
să încurajeze participarea IMM-urilor la 
aceste alianțe pentru a implica mai multe 
state membre;

25. remarcă inițiativele întreprinse 
pentru lanțurile valorice strategice; 
remarcă instituirea alianțelor industriale; 
invită Comisia să asigure o guvernanță 
transparentă a tuturor alianțelor, inclusiv 
participarea societății civile, a ONG-urilor 
și a experților independenți, precum și 
garanții împotriva intereselor nucleare și 
pentru combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 315
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută inițiativele întreprinse pentru 
lanțurile valorice strategice; solicită 
instituirea unei alianțe pentru tehnologiile 
energetice decarbonizate; invită Comisia să 
încurajeze participarea IMM-urilor la 
aceste alianțe pentru a implica mai multe 
state membre;

25. salută inițiativele întreprinse pentru 
lanțurile valorice strategice; solicită 
instituirea unei alianțe pentru tehnologiile 
energetice decarbonizate; invită Comisia să 
încurajeze participarea IMM-urilor la 
alianțele UE pentru a implica mai multe 
state membre;
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Or. en

Amendamentul 316
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută inițiativele întreprinse pentru 
lanțurile valorice strategice; solicită 
instituirea unei alianțe pentru tehnologiile 
energetice decarbonizate; invită Comisia 
să încurajeze participarea IMM-urilor la 
aceste alianțe pentru a implica mai multe 
state membre;

25. salută inițiativele întreprinse pentru 
lanțurile valorice strategice; solicită 
instituirea unei alianțe pentru tehnologiile 
bazate pe energie din surse regenerabile; 
invită Comisia să încurajeze participarea 
IMM-urilor la aceste alianțe pentru a 
implica mai multe state membre;

Or. en

Amendamentul 317
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Sven 
Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. salută dezvoltarea captării și 
stocării dioxidului de carbon (CSC) și a 
captării, utilizării și stocării dioxidului de 
carbon (CUSC), care pot contribui la 
realizarea neutralității climatice și la 
asigurarea emisiilor negative prin 
utilizarea CSC pentru arderea biomasei, 
precum și la reducerea emisiilor dacă 
există alte alternative rezonabile prin 
aplicarea CSC la emisiile generate de 
combustibilii fosili, în special în anumite 
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procese industriale; salută, în această 
privință, propunerea Comisiei de a 
convoca un forum european anual 
privind CUSC, ca parte a Forumului 
industrial în materie de energie curată, 
pentru a studia în continuare opțiunile de 
promovare a unor astfel de proiecte;

Or. en

Amendamentul 318
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. își exprimă îngrijorarea privind 
implicarea Hydrogen Europe, un grup de 
lobby pentru sprijinirea combustibililor 
fosili, care acționează ca secretariat al 
Alianței europene pentru hidrogen curat; 
denunță componența neechilibrată și 
absența organizațiilor societății civile, a 
ONG-urilor din domeniul mediului, a 
experților independenți sau chiar a 
întreprinderilor din domeniul energiei din 
surse regenerabile ca membri ai acestei 
alianțe; identifică această Alianță 
europeană pentru hidrogen curat ca un 
consorțiu de lobby pentru dezinformare 
ecologică în privința combustibililor 
fosili; invită Comisia să desființeze 
imediat această alianță;

Or. en

Amendamentul 319
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că strategia de integrare 
a sistemului energetic este o oportunitate 
de a consolida poziția de lider industrial a 
UE la nivel mondial și lanțul valoric 
conex al tehnologiilor energetice curate; 
consideră că noua strategie industrială ar 
trebui să includă potențialul sistemului de 
integrare energetică;

Or. en

Amendamentul 320
Paolo Borchia
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază potențialul de creare de 
locuri de muncă pe care îl are o piață a 
energiei pe bază de gaz din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 321
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. consideră că UE ar trebui să 
promoveze soluții de reglementare în 
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sectorul încălzirii și o legislație privind 
eficiența energetică care să respecte 
diferența dintre condițiile statelor membre 
și soluțiile cele mai adecvate, care este 
deosebit de mare în aceste sectoare;

Or. en

Amendamentul 322
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. subliniază importanța industriei 
energiei din surse regenerabile ca sector 
strategic cu scopul de a consolida 
avantajul competitiv al UE, de a realiza 
reziliența pe termen lung și de a asigura 
securitatea energetică;

Or. en

Amendamentul 323
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 25 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. reliefează că este necesară 
deblocarea investițiilor în tehnologii 
sustenabile curate esențiale și că 
programele europene și instrumentele de 
finanțare precum Orizont Europa, 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, InvestEU și Fondul pentru 
inovare EU ETS au un rol esențial în 
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promovarea unui sistem energetic mai 
integrat; regretă profund reducerile 
aplicate de Consiliu acestor instrumente; 
salută proiectele importante de interes 
european comun (PIIEC) ca mijloace 
importante de creștere a investițiilor în 
tehnologiile sustenabile curate; subliniază 
că taxonomia UE în domeniul finanțării 
durabile ar trebui să ghideze investițiile în 
aceste activități, pentru a asigura faptul 
că acestea sunt în conformitate cu 
obiectivul de neutralitate climatică;

Or. en

Amendamentul 324
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar 
del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 25 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. consideră că atât integrarea 
sporită a sistemului energetic, cât și 
consumatorii au oportunitatea de a juca 
un rol activ, pentru care este necesară o 
piață a energiei funcțională, cu semnale 
de preț precise, care să reflecte 
eficacitatea costurilor pentru diferitele 
sisteme tehnice și emisiile de gaze cu efect 
de seră; consideră că regulamentele 
actuale permit, în unele state membre, 
prețuri necompetitive pentru energia 
nucleară, care nu conduc în mod suficient 
la o tranziție decarbonizată eficientă din 
punctul de vedere al costurilor;

Or. en

Amendamentul 325
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareș Bogdan, Cristian-Silviu Bușoi, 
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Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 25 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25d. subliniază că politica UE privind 
clima și politica energetică a UE trebuie 
să fie corelate cu accelerarea creșterii 
economice; subliniază că, prin urmare, 
politica energetică trebuie să încurajeze 
întotdeauna sursele de energie eficiente 
din punctul de vedere al costurilor, cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și 
fiabile, care asigură accesul industriei la 
energie.

Or. en


