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Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 1
Alineatul 2

2. salută concluziile Consiliului European din 9 martie şi în special decizia acestuia, în 
aşteptarea încheierii unui acord general mondial post 2012, în favoarea unui 
angajament ferm şi independent al Uniunii Europene pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% în raport cu nivelurile  
din 1990 şi până în 2020 şi pentru atingerea obiectivelor foarte ambiţioase care au fost 
stabilite pentru eficienţa energetică, energiile regenerabile şi utilizarea 
biocarburanţilor; subliniază că politica energetică care utilizează sursele de energie 
regenerabile permite o politică energetică descentralizată prin aplicarea 
exigenţelor şi a posibilităţilor la nivel regional şi îndeamnă de aceea statele 
membre să nu neglijeze anumite tehnologii;                                                                    

Or. hu

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 2
Alineatul 2

2. mai departe salută faptul că „Noua politică energetică a Europei”, respectând pe deplin 
opţiunile statelor membre în materie de energii utilizate şi suveranitatea acestora în 
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ceea ce priveşte sursele de energie primară, se bazează pe un spirit de solidaritate între 
statele membre, ceea ce permite o abordare integrată a provocărilor schimbării 
climaterice şi a unui mediu durabil; invită autorităţile competente să transmită 
mijloacele pentru atingerea acestor obiective; 

Or. fr

Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 3
Alineatul 2 bis (nou)

2a. regretă totuşi legătura insuficientă făcută de Comisie între dezvoltarea surselor de 
energie regenerabile şi consecinţele asupra structurării pieţei forţei de muncă, 
asupra ofertei de formare şcolară şi de formare profesională, precum şi asupra 
evoluţiei relaţiilor industriale; 

Or. fr

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 4
Alineatul 2 bis (nou)

2 bis. îndeamnă statele membre să inventarieze posibilităţile de surse de energie 
regenerabilă în diferitele lor regiuni astfel încât fiecare ţară să poată exploata cât 
mai bine posibilităţile astfel oferite şi să încurajeze în acest mod regiunile să 
utilizeze sursele de energie regenerabilă; 

Or. el

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 5
Alineatul 3

3. insistă să fie informat în fiecare an, cu ocazia revizuirii anuale a Planului de acţiune 
pentru energie şi înaintea examinării acestuia de către Consiliul European, asupra 
progreselor şi rezultatelor punerii în practică a politicii europene în domeniul energiei 
şi al schimbării climaterice; în plus, solicită statelor membre să îşi pregătească 
strategiile climaterice sau strategiile energetice acordând o atenţie specială 
creşterii rolului energiilor regenerabile şi eficienţei energetice şi ţinând cont de 
specificităţile regionale;  
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Or. hu

Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 6
Alineatul 3 bis (nou)

3a. regretă că directiva privind electricitatea produsă plecând de la energia regenerabilă 
atinge punerea în aplicare a centralelor de producere de biomasă, la mare scară şi 
fără cogenerare, care nu sunt performante pe plan energetic şi riscă să destabilizeze 
complet piaţa lemnului industrial şi a lemnului pentru energie în anumite regiuni;  

Or. fr

Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 7
Alineatul 3 ter (nou)

3b. solicită Comisiei să facă obligatorie cogenerarea în cazul în care energia 
regenerabilă este produsă plecând de la biomasă şi să studieze impactul proiectelor 
cazanelor de lemn asupra dezvoltării locale şi durabile a filierei lemnului ştiind că 
această filieră are un rol major în punerea în valoare a teritoriilor şi în dinamismul 
economiilor rurale;  

Or. fr

Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 8
Alineatul 4

4. solicită în mod insistent Comisiei să prezinte cât mai repede posibil propunerea sa de 
directivă privind utilizarea surselor de energie regenerabilă în scopul încălzirii şi 
al răcirii, dar şi a instrumentelor de promovare, de transfer de tehnologii şi de 
răspândire a celor mai bune practici europene de utilizare a acestui potenţial 
până în prezent extrem de sub-exploatat în Europa; 

Or. fr
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Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 9
Alineatul 4

4. solicită în mod insistent Comisiei să prezinte, cel mai târziu la sfârşitul anului 2007, 
propunerea sa de directivă privind energiile regenerabile şi o invită să fixeze un 
obiectiv mediu de 25% de energii regenerabile până în 2020, precum şi obiective 
de constrângere pentru sectoarele electricităţii, transportului, încălzirii şi răcirii, 
precum şi să precizeze rolurile şi responsabilităţile regiunilor şi autorităţilor locale în 
punerea în aplicare a politicii în acest sens; 

Or. en

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 10
Alineatul 4

4. solicită în mod insistent Comisiei să prezinte cât mai curând posibil propunerea sa de 
directivă privind energiile regenerabile şi îi solicită acesteia să precizeze rolurile şi 
responsabilităţile regiunilor şi autorităţilor locale în punerea în aplicare a politicii în 
acest sens, invitând autorităţile locale să folosească mijloacele de dezvoltare a 
surselor de energie regenerabilă până la cel mai scăzut nivel decizional; 

Or. hu

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 11
Alineatul 4

4. solicită în mod insistent Comisiei să îşi prezinte cât mai curând posibil propunerea de 
directivă privind energiile regenerabile şi îi solicită acesteia să precizeze rolurile, 
drepturile şi responsabilităţile regiunilor şi autorităţilor locale în punerea în aplicare a 
politicii în acest sens; 

Or. en
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Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 12
Alineatul 4 bis (nou)

4a. solicită Comisiei să mobilizeze toţi actorii locali vizaţi de dezvoltarea surselor de 
energie regenerabilă: autorităţi locale şi regionale, agricultori şi silvicultori,
antreprenori şi responsabili cu amenajarea urbană, universităţi, cercetători şi 
persoane particulare, să favorizeze crearea unui parteneriat public – privat şi să 
îmbunătăţească circuitele de aprovizionare şi de comercializare a energiei 
regenerabile produse;  

Or. fr

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 13
Alineatul 4 bis (nou)

4a. solicită Consiliului şi Comisiei Europene ca, dincolo de evoluţiile legislative şi de 
îmbunătăţirile tehnologice, să se acorde o atenţie specială condiţiilor de reuşită, mai 
exact implicării puternice a autorităţilor locale şi regionale şi a tuturor actorilor din 
cadrul societăţii; 

Or. fr

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 14
Alineatul 4 bis (nou)

4 bis. având în vedere faptul că societăţile locale au adesea repulsie faţă de punerea în 
valoare a anumitor surse de energie regenerabilă precum energia eoliană sau 
geotermică, în urma incidenţelor negative probabile asupra mediului natural şi 
rezidenţial, precum şi asupra anumitor activităţi economice ale regiunii (turism, de 
exemplu), solicită Comisiei să definească orientările în favoarea procedurilor 
susceptibile să obţină asentimentul comunităţilor locale, pe baza unei informări 
satisfăcătoare a cetăţenilor şi a unei minimalizări a eventualelor incidenţe negative;  

Or. el
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Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 15
Alineatul 5

5. solicită statelor membre care nu au făcut încă acest lucru să vegheze la o punere în 
aplicare rapidă a directivei privind performanţa energetică a clădirilor (2002/91/CE) şi 
să accelereze pregătirea Planurilor naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică astfel cum sunt prevăzute în Directiva Parlamentului European şi a 
Consiliului privind eficienţa energetică în utilizările finale şi a serviciilor 
(2006/32/EC), cu asocierea autorităţilor locale şi a celor regionale; 

Or. fr

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 16
Alineatul 6

6. solicită în continuare regiunilor şi autorităţilor locale să se angajeze în reuşita 
obiectivelor pe propriile teritorii, să ia în calcul aceste obiective în politicile de 
amenajare şi de ocupare a solurilor, în special pentru a controla repartizarea 
urbană, precum şi transporturile şi să atragă în mod sistematic atenţia asupra 
faptului că noile construcţii, noile clădiri şi renovarea energetică a clădirilor 
existente trebuie să fie neutre pe planul emisiilor de bioxid de carbon, şi le solicită 
simplificarea şi accelerarea formalităţilor administrative care trebuie îndeplinite pentru 
a exploata sursele de energie regenerabile;    

Or. fr

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 17
Alineatul 6

6. solicită ulterior regiunilor şi autorităţilor locale să susţină în mod sistematic 
necesitatea, pentru noile construcţii şi noile clădiri, de a fi rentabile din punct de 
vedere energetic şi le solicită să simplifice şi să accelereze formalităţile 
administrative care trebuie îndeplinite pentru exploatarea surselor de energie 
regenerabile; 

Or. en
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Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 18
Alineatul 6 bis (nou)

6a. solicită autorităţilor regionale şi locale să se angajeze fără întârziere în atingerea 
obiectivelor Uniunii Europene pe teritoriile lor, cu toţi actorii locali, creând astfel o 
mişcare voluntară a autorităţilor locale angajate pentru a-şi imagina viitorul
energetic în acest nou context; 

Or. fr

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 19
Alineatul 6 bis (nou)

6 bis. solicită statelor membre, regiunilor şi autorităţilor locale să dea exemplu cetăţenilor 
europeni adoptând tehnologii axate pe sursele de energie regenerabilă în clădirile 
lor, promovând utilizarea de biocarburanţi la vehicule şi realizând economii de 
energie datorită furnizării de echipamente rentabile din punct de vedere energetic; 

Or. el

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 20
Alineatul 6 bis (nou)

6 bis. solicită ca principiul subsidiarităţii să fie pe deplin luat în considerare, iar 
autorităţile locale şi regionale să pună în aplicare programe energetice locale 
incluzând conservarea energiei, eficienţa energetică şi modalităţile pentru 
consolidarea utilizării energiei regenerabile;  

Or. en

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 21
Alineatul 6 bis (nou)

6 bis. solicită statelor membre, regiunilor şi autorităţilor locale să contribuie, prin 
campanii şi prin factori economici, la schimbarea atitudinii populaţiei şi a 
obiceiurilor de consum în materie de economie de energie şi de propagare a surselor 
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de energie regenerabilă;

Or. hu

Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 22
Alineatul 7

7. solicită statelor membre, regiunilor şi autorităţilor locale să vegheze pentru ca publicul 
larg şi actorii socio-economici să fie informaţi în mod clar asupra aspectelor 
tehnologice şi practice ale producerii de electricitate fotovoltaică şi asupra utilizării 
biocarburanţilor, a biomasei, a energiei eoliene şi geotermale, precum şi asupra 
stimulilor financiari propuşi la diferite niveluri de responsabilitate; 

Or. fr

Amendament depus de Marian Harkin

Amendamentul 23
Alineatul 7

7. solicită statelor membre, regiunilor şi autorităţilor locale să vegheze pentru ca publicul 
larg să fie bine informat asupra aspectelor tehnologice şi practice ale producerii 
electricităţii fotovoltaice şi ale utilizării biocarburanţilor, precum şi asupra măsurilor 
de stimulare financiară care sunt de asemenea disponibile;

Or. en

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 24
Alineatul 7

7. solicită statelor membre, regiunilor şi autorităţilor locale să vegheze pentru ca publicul 
larg să fie bine informat asupra aspectelor tehnologice şi practice ale producerii de 
electricitate fotovoltaică şi ale utilizării biocarburanţilor, precum şi asupra 
stimulentelor financiare propuse la diferite niveluri de responsabilitate şi asupra 
echipamentelor de transfer a energiei geotermice, a biomasei, a energiei eoliene şi 
hidraulice; solicită încurajarea schimbului de bune practici fie conform
metodelor existente, fie prin mijloace noi; 

Or. hu
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Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 25
Alineatul 7

7. solicită statelor membre, regiunilor şi autorităţilor locale să vegheze pentru ca publicul 
larg să fie bine informat asupra aspectelor tehnologice şi practice ale producerii de 
electricitate fotovoltaică, ale geotermiei şi ale geotermiei profunde, precum şi
asupra utilizării biocarburanţilor şi asupra stimulentelor financiare propuse la diferite 
niveluri de responsabilitate; 

Or. el

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 26
Alineatul 7

7. solicită statelor membre, regiunilor şi autorităţilor locale să vegheze pentru ca publicul 
larg să fie bine informat asupra aspectelor tehnologice (eliminare) ale producerii de 
electricitate fotovoltaică şi asupra datelor tehnice şi practice privind eficienţa 
energetică, precum şi asupra stimulentelor financiare propuse la diferite niveluri de 
responsabilitate;  

Or. en

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 27
Alineatul 7 bis (nou)

7 bis. solicită statelor membre să vegheze pentru ca autorităţile să prevadă stimulente 
financiare, să încurajeze formarea, inovarea şi cercetarea şi dezvoltarea în 
domeniul surselor de energie regenerabilă şi să lărgească posibilităţile de inovare 
pentru întreprinderi;  

Or. hu
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Amendament depus de Marian Harkin

Amendamentul 28
Alineatul 8

8. solicită, în temeiul coeziunii teritoriale, să se pună credite la dispoziţia autorităţilor 
regionale şi locale şi a ONG-urilor, pentru ca acestea să întreprindă acţiuni de 
cooperare între state şi regiuni, astfel încât să promoveze cele mai bune practici şi o 
abordare integrată a politicii energetice; 

Or. en

Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 29
Alineatul 8

8. solicită, în temeiul coeziunii teritoriale, să se pună credite la dispoziţia autorităţilor 
regionale şi locale şi a ONG-urilor, pentru ca acestea să întreprindă acţiuni de 
cooperare şi de schimb de bune practici între state şi regiuni, astfel încât să 
promoveze o abordare integrată a politicii energetice;  

Or. fr

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 30
Alineatul 8 bis (nou)

8 bis. invită statele membre şi Comisia să promoveze, pe calea cooperării teritoriale, 
dezvoltarea de reţele regionale de surse de energie alternativă şi regenerabilă axate 
pe consumatorii şi utilizatorii finali;  

Or. en

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 31
Alineatul 8 bis (nou)

8 bis. solicită Comisiei să pună în valoare exemplele de dezvoltare regională şi locală 
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bazate pe promovarea de surse de energie regenerabilă şi pe economiile de energie
şi să contribuie la schimbul celor mai bune practici şi informaţii între regiunile 
europene şi autorităţile locale;

Or. el

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 32
Alineatul 8 ter (nou)

8 ter. consideră că este indispensabilă punerea în practică a unei o strategii europene care 
să vizeze instaurarea tranziţiei între un sistem de transport bazat pe produsele 
petroliere şi un sistem bazat pe carburanţii alternativi şi regeneratori (hidrogen şi 
biocarburanţi, de exemplu), prevăzând punerea în aplicare a unui sistem de 
autostrăzi paneuropene care să furnizeze surse de carburanţi regenerabili şi 
alternativi; mai mult, consideră că trebuie etalate toate eforturile care se impun 
pentru a veghea ca regiunile periferice şi subdezvoltate să fie conectate la această 
reţea europeană; 

Or. en

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 33
Alineatul 9

9. solicită autorităţilor regionale şi locale şi ONG-urilor să utilizeze creditele disponibile 
în baza celui de-al şaptelea program-cadru pentru promovarea energiilor regenerabile
şi susţine iniţiativa Eurenew în favoarea dispoziţiilor tratatului care stabileşte
obiective concrete în materie de susţinere financiară pentru cercetare, dezvoltare 
şi punerea în aplicare la scară largă a energiei regenerabile; 

Or. en

Amendament depus de Marian Harkin

Amendamentul 34
Alineatul 9

9. solicită autorităţilor regionale şi locale şi ONG-urilor să profite de creditele 
disponibile în baza celui de-al şaptelea program-cadru pentru a încuraja cercetarea 
şi pentru a promova energiile regenerabile şi biocarburanţii; 
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Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 35
Alineatul 9

9. solicită autorităţilor regionale şi locale şi ONG-urilor să utilizeze creditele disponibile 
în baza celui de-al şaptelea program-cadru, fondurile structurale şi programul CIP / 
IEE (Energie Intelligente Europe) pentru a promova energiile regenerabile şi 
biocarburanţii; 

Or. fr

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 36
Alineatul 9

9. solicită autorităţilor regionale şi locale şi ONG-urilor să utilizeze credite disponibile în 
baza celui de-al şaptelea program-cadru pentru a promova energiile regenerabile, 
biocarburanţii şi dezvoltarea de noi modalităţi de transport şi de stocare a energiei 
pentru reducerea pierderilor de energie;  

Or. en

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 37
Alineatul 9 bis (nou)

9 bis. subliniază că producerea de carburanţi vegetali este adesea mare consumatoare de 
energie şi are un bilanţ carbon negativ, în timp ce despădurirea pădurilor tropicale 
în vederea facilitării culturii de plante destinate producerii de carburanţi are adesea 
ca efect şi anularea incidenţelor pozitive a carburanţilor vegetali asupra climatului 
nostru; în consecinţă, invită imediat UE să readucă euforia privind carburanţii 
vegetali la justa sa măsură şi să privilegieze măsurile care vizează ameliorarea 
eficienţei energetice şi reducerea consumului de combustibili fosili; 

Or. en



AM\666565RO.doc 13/14 PE 388.617v01-00
Traducere externă

RO

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 38
Alineatul 9 bis (nou)

9a. invită statele membre, care până azi au investit masiv în vechile energii, să asigure 
investiţiile necesare, publice şi private, în energiile regenerabile, în termeni de 
cercetare şi de investiţii în echipamente;

Or. fr

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 39
Alineatul 10

10. consideră că provocările schimbării climaterice reprezintă o triplă ocazie: cea a 
investiţiei în noile tehnologii pentru conservarea mediului înconjurător şi pentru 
îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor, cea a completării pieţei interne a 
gazului şi a electricităţii astfel încât să se pună în practică o reţea de aprovizionare mai 
sigură şi cea de promovare a mijlocului de dezvoltare regională de angajare non-
delocalizabilă (izolarea clădirilor, resurse regeneratoare, …)

Or. fr

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 40
Alineatul 10

10. consideră că provocările schimbării climaterice reprezintă o ocazie dublă: cea a 
investiţiei în noile tehnologii pentru conservarea mediului înconjurător şi 
îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor, utilizând într-o perspectivă 
orizontală eficienţa energetică şi propagarea surselor de energie regenerabilă, şi 
cea de completare a pieţei interne a gazului şi a electricităţii astfel încât să se pună în 
aplicare o reţea de aprovizionare mai sigură. 

Or. hu

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 41
Alineatul 10

10. consideră că provocările schimbării climaterice reprezintă o dublă ocazie: cea a
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investiţiei în noile tehnologii pentru conservarea mediului înconjurător şi pentru
îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor şi cea de completare a pieţei interne a 
gazului şi a electricităţii astfel încât să se garanteze un acces prioritar reţelei pentru 
energiile regenerabile şi să se pună în aplicare o reţea de aprovizionare mai sigură. 

Or. en

Amendament depus de Marian Harkin

Amendamentul 42
Alineatul 10 bis (nou)

10 bis. subliniază că siguranţa aprovizionării poate fi asigurată de o consolidare a 
cooperării la nivel regional, atât în statele membre, cât şi între acestea, precum şi 
printr-o lărgire a paletei energetice pentru prevenirea oricărei dependenţe excesive 
în ceea ce priveşte un anumit tip de aprovizionare energetică, dar şi printr-o 
diversificare a furnizorilor; 

Or. en


