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Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 1
Punctul -1a (nou)

-1a. subliniază importanţa, pe termen lung, a surselor convenţionale de energie pentru 
producerea de energie şi dezvoltarea regională în UE;

Or. de

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 2
Punctul -1b (nou)

-1b. subliniază faptul că sursele convenţionale de energie au un efect semnificativ 
asupra ocupării forţei de muncă şi asupra veniturilor în regiunile miniere (numai 
domeniul extracţiei cărbunelui asigură aproximativ 300 000 de locuri de muncă) şi 
în zonele de amplasare a centralelor electrice;

Or. de
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Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 3
Punctul -1c (nou)

-1c. subliniază importanţa strategică deosebită pe care o are energia generată pe bază de 
cărbune şi energia nucleară (care reprezintă, respectiv, 29% şi 31% din producţia de 
curent electric în UE) în configuraţia energetică europeană actuală şi viitoare; 
constată dependenţa extrem de puternică de importurile energetice din regiuni 
externe Comunităţii, care se află într-o situaţie incertă din punctul de vedere al 
securităţii;

Or. de

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 4
Punctul -1d (nou)

-1d. solicită să fie sporită eficienţa tehnologiilor utilizate de centralele electrice bazate pe 
combustibili fosili, să fie îmbunătăţite standardele de securitate a centralelor 
electrice nucleare, să fie asigurată o dezvoltare rapidă a tehnologiei fuziunii 
nucleare şi o creştere corespunzătoare a fondurilor alocate pentru  proiectele de 
cercetare;

Or. de

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 5
Punctul 1 

1. solicită statelor membre şi autorităţilor regionale şi locale să contribuie activ la 
realizarea obiectivului declarat al Comisiei privind generarea de energie electrică 
durabilă pe bază de combustibili fosili şi reducerea, după 2020, a emisiilor 
provocate de utilizarea cărbunelui la o valoare apropiată de zero; subliniază faptul 
că aportul combustibililor fosili, în special al cărbunelui, la siguranţa şi diversitatea 
energetică trebuie să continue într-un mod compatibil cu obiectivele dezvoltării 
durabile şi cu cele privind schimbările climatice; 

Or. el
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Amendament depus de Jan Březina

Amendamentul 6
Punctul 1 

1. solicită statelor membre şi autorităţilor regionale şi locale să diversifice şi să 
descentralizeze producerea de energie, transferând-o în locaţii care oferă avantaje 
tehnologice şi economice;

Or. cs

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 7
Punctul 1 

1. solicită statelor membre şi autorităţilor regionale şi locale să diversifice şi să 
descentralizeze producerea de energie, utilizând resursele cele mai adecvate pentru 
diferitele regiuni ale UE;

Or. en

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 8
Punctul 1 

1. solicită statelor membre şi autorităţilor regionale şi locale să diversifice şi să 
descentralizeze producerea de energie ţinând seama de caracteristicile regionale 
specifice;

Or. pl

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 9
Punctul 2 

2. subliniază posibilitatea realizării unei creşteri economice prin intermediul inovaţiei 
şi al unei politici competitive şi durabile în domeniul energiei, pe care investiţiile în 
producerea durabilă a energiei, pe bază de combustibili fosili, o oferă tuturor 
regiunilor UE; solicită, în consecinţă, Comisiei Europene şi statelor membre să 
studieze care sunt elementele care favorizează sprijinirea unor investiţii de acest fel şi 
încurajează schimbul de bune practici;
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Or. en

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 10
Punctul 2 

2. salută constatările celui de-al patrulea raport privind coeziunea economică şi 
socială, conform cărora regiunile cu cea mai mare valoare a PIB pe cap de locuitor 
consumă, de obicei, cel mai mic volum de energie pe unitate de producţie 
economică; cu toate acestea, subliniază dificultatea decuplării creşterii economice de 
consumul de energie, în special în regiunile care ţin de obiectivul convergenţei; 
solicită, în consecinţă, Comisiei Europene şi statelor membre să studieze care sunt 
elementele care favorizează această decuplare şi încurajează schimbul de bune 
practici;

Or. en

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 11
Punctul 2a (nou)

2a. îndeamnă Comisia şi autorităţile regionale şi locale să întreprindă măsuri de 
promovare a utilizării raţionale a energiei, atât a energiei electrice cât şi a celei 
termice, în special prin promovarea mai largă a construcţiilor „inteligente din punct 
de vedere energetic”, a sistemelor de iluminare stradală raţională, a izolării 
adecvate a sistemelor de distribuţie a energiei termice (mai ales în zonele urbane), a 
înlocuirii dispozitivelor energetice învechite cu dispozitive ce permit economisirea 
energiei etc.;

Or. pl

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 12
Punctul 3

3. salută concluziile Consiliului European din 9 martie 2007 şi, în special, decizia 
acestuia de a stabili drept obiectiv al UE reducerea, până în 2020, a emisiilor de gaze 
cu efect de seră cu 20% faţă de nivelul din 1990, sau cu 30% în cazul în care vor 
exista înţelegeri în acest sens, în cadrul unor acorduri internaţionale, cu alte state 
industrializate; solicită statelor membre să colaboreze în mod strâns cu autorităţile 
locale şi regionale la elaborarea şi la punerea în aplicare a planurilor naţionale în 
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scopul atingerii acestui obiectiv ambiţios;

Or. el

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 13
Punctul 3

3. salută concluziile Consiliului European din 9 martie 2007 şi, în special, decizia 
acestuia de a stabili drept obiectiv ca 20% din consumul energetic total al Uniunii 
Europene să provină din surse regenerabile; însă reaminteşte rezoluţia sa din 14 
decembrie 2006 privind Strategia europeană pentru o energie sigură, competitivă şi 
durabilă, care stabileşte obiectivul ca, până în 2020, 25% din energia consumată să 
provină din surse regenerabile, şi solicită statelor membre să colaboreze în mod 
strâns cu autorităţile locale şi regionale la elaborarea şi la punerea în aplicare a 
planurilor naţionale în scopul atingerii acestui obiectiv ambiţios;

Or. en

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 14
Punctul 5

5. constată potenţialul (text eliminat) producerii de energie din biomasă durabilă, ceea 
ce, printre altele, poate contribui la crearea de (text eliminat) locuri de muncă în 
zonele rurale ale UE; 

Or. en

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 15
Punctul 5

5. constată potenţialul ridicat al producerii de energie din biomasă, ceea ce, printre altele, 
poate contribui la crearea de numeroase locuri de muncă în zonele rurale; prin 
urmare, solicită elaborarea unor strategii de politică regională, care să fie 
compatibile cu asigurarea unei producţii alimentare necostisitoare;

Or. de
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Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 16
Punctul 5

5. constată potenţialul semnificativ al producerii de energie din biomasă, ca parte a 
configuraţiei energetice a UE, ceea ce, printre altele, poate contribui la crearea de 
numeroase locuri de muncă în zonele rurale; reaminteşte Comisiei şi statelor membre 
că producerea de energie din biomasă, precum şi din combustibili fosili, duce la 
emisii semnificative de CO2 şi că statele membre ar trebui, de asemenea, să utilizeze, 
atunci când acest lucru este posibil, tehnologii de captare a carbonului; observă că 
orice producere, la scară largă, a biomasei trebuie să se desfăşoare în mod durabil, 
fără a se aduce prejudicii mediului în UE sau în ţările terţe;

Or. en

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 17
Punctul 6

(nu priveşte versiunea în limba română)

Or. de

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 18
Punctul 6

6. consideră că Uniunea Europeană ocupă o poziţie de lider la nivel mondial privind 
tehnologiile regenerabile, ceea ce poate reprezenta un factor cheie pentru dezvoltarea 
regională şi îndeamnă statele membre şi autorităţile regionale şi locale să încurajeze 
investiţiile în aceste tehnologii;

Or. en

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 19
Punctul 7

7. îndeamnă Comisia, statele membre, regiunile şi celelalte părţi vizate să utilizeze în 
mod eficient posibilităţile pe care le oferă politica de coeziune şi să investească în 
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noile tehnologii energetice, în sursele energetice durabile şi regenerabile (text 
eliminat);

Or. en

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 20
Punctul 7

7. îndeamnă Comisia, statele membre, regiunile şi celelalte părţi vizate să utilizeze în 
mod eficient posibilităţile pe care le oferă politica de coeziune şi să investească în 
noile tehnologii energetice, atât în energiile regenerabile, cât şi în combustibilii fosili 
durabili (centrale „cu emisii reduse”);

Or. de

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 21
Punctul 7a (nou)

7a. îndeamnă statele membre şi autorităţile regionale să întreprindă măsuri în vederea 
îmbunătăţirii securităţii energetice prin intermediul cooperării directe consolidate în 
sectorul energetic, mai ales în regiunile de frontieră;

Or. pl

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 22
Punctul 8

8. consideră că este esenţial, printre altele, să se investească în tehnologii energetice 
durabile pentru atingerea obiectivelor stabilite de agenda de la Lisabona şi sprijină 
utilizarea fondurilor structurale ca pe o modalitate de finanţare a proiectelor de 
asemenea natură; 

Or. de
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Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 23
Punctul 8

8. consideră că este esenţial să se investească în tehnologii energetice durabile (text 
eliminat) şi sprijină utilizarea fondurilor structurale pentru finanţarea proiectelor de 
asemenea natură;

Or. en

Amendament depus de Jan Březina

Amendamentul 24
Punctul 10

10. îndeamnă Comisia să evalueze, în baza informaţiilor furnizate de statele membre 
privind opţiunile practice, impactul teritorial al propunerilor sale în domeniul politicii 
energetice şi să pună rezultatele la dispoziţia statelor membre;  

Or. cs

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 25
Punctul 11

11. reiterează faptul că rezervele de cărbune sunt deosebit de dispersate la nivel mondial şi 
că Uniunea Europeană dispune de asemenea rezerve, ceea ce garantează 
aprovizionarea; ia act de propunerea Comisiei de a investi în proiecte destinate 
prezentării de soluţii tehnologice integrate privind cărbunele curat, care vor utiliza 
captarea şi stocarea de CO2 (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 26
Punctul 11a (nou)

11a. sprijină utilizarea bazinelor sedimentare pentru stocarea carbonului, dar constată 
faptul că, în conformitate cu estimările Grupului interguvernamental al experţilor 
ONU în schimbările climatice, Europa are puţine „bazine sedimentare cu un 
potenţial semnificativ” care ar putea fi utilizate pentru stocarea de CO2, majoritatea 



AM\672098RO.doc 9/11 PE 390.703v01-00

RO

dintre ele aflându-se în Marea Nordului, Marea Mediterană şi Marea Neagră; 
subliniază faptul că, pentru a transporta CO2 captat în cadrul proceselor de 
producere către regiunile cele mai potrivite pentru stocare, se impune utilizarea 
conductelor sau a transportului maritim, fapt ce trebuie luat în considerare la 
calcularea costurilor legate de carbon în proiecte de acest fel;

Or. en

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 27
Punctul 12

(eliminat)

Or. en

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 28
Punctul 12

12. constată că, în Uniunea Europeană, o treime din instalaţiile care funcţionează cu 
cărbune vor atinge sfârşitul duratei de funcţionare tehnică înainte ca tehnologiile aşa-
numite „de utilizare durabilă a cărbunelui” să fie viabile din punct de vedere comercial 
şi solicită să fie găsite soluţii tranzitorii sub forma unei legislaţii ecologice şi a unor 
măsuri financiare care să fie compatibile cu exigenţele ecologice şi economice;

Or. de

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 29
Punctul 12

12. constată că, în Uniunea Europeană, o treime din instalaţiile care funcţionează cu 
cărbune vor atinge sfârşitul duratei de funcţionare tehnică înainte ca tehnologiile aşa-
numite „de utilizare durabilă a cărbunelui” să fie viabile din punct de vedere comercial 
şi solicită ca noile centrale energetice, precum şi cele existente, care funcţionează pe 
bază de combustibili fosili să poată beneficia de ajutoare naţionale şi comunitare 
(fondurile structurale) până la sfârşitul duratei de funcţionare tehnică;

Or. el
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Amendament depus de Jan Březina

Amendamentul 30
Punctul 12

12. constată că, în Uniunea Europeană, o treime din instalaţiile care funcţionează cu 
cărbune vor atinge sfârşitul duratei de funcţionare tehnică înainte ca tehnologiile aşa-
numite „de utilizare durabilă a cărbunelui” să fie viabile din punct de vedere comercial 
şi solicită ca noile centrale energetice pe bază de tehnologii cu cărbune, nepoluante şi 
cu nivel de emisii scăzut, să poată beneficia de ajutoare naţionale şi comunitare 
(fondurile structurale); 

Or. cs

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 31
Punctul 12a (nou)

12a. subliniază faptul că, în conformitate cu constatările Grupului interguvernamental 
al experţilor ONU în schimbările climatice, concentraţiile de carbon sporesc gradul 
de aciditate a apei; prin urmare, consideră că orice stocare subacvatică a 
carbonului nu trebuie să afecteze în mod negativ mediul marin sau lanţul 
alimentar, şi că trebuie să fie interzisă stocarea subacvatică a carbonului în 
regiunile în care ecosistemul marin este deosebit de fragil;

Or. en

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 32
Punctul 13

13. îndeamnă statele membre să furnizeze (text eliminat) mijloace financiare pentru RDI 
(text eliminat);

Or. en
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Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 33
Punctul 13a (nou)

13a. subliniază faptul că este important ca locuitorii regiunilor în care există centrale 
electrice pe bază de cărbune să fie informaţi despre pericolele inerente ale acestora 
şi să fie date publicităţii planuri de modernizare a centralelor electrice existente şi 
de reducere a impactului ecologic pe care îl produc acestea; 

Or. el

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 34
Punctul 13b (nou)

13b. solicită creşterea finanţării pentru înregistrarea impactului ecologic şi pentru 
măsuri de îmbunătăţire a situaţiei în regiunile în care există centrale electrice pe 
bază de cărbune; 

Or. el


