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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul1
Punctul 1

1. salută Comunicarea Comisiei privind eficienţa energetică; regretă, totuşi, lipsa de 
viziune la nivelul statelor membre în ceea ce priveşte procesul de punere în aplicare a 
acţiunilor propuse;

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 2
Punctul 1

1. salută Comunicarea Comisiei privind eficienţa energetică; regretă, totuşi, lipsa de 
viziune în ceea ce priveşte procesul de punere în aplicare a acţiunilor propuse, lipsa 
promovării şi a informaţiilor disponibile privind aceste acţiuni, precum şi lipsa 
aparentă de coordonare între diferitele niveluri de guvernare;

Or. pt
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Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 3
Punctul 2

2. evidenţiază rolul esenţial pe care trebuie să îl joace autorităţile regionale şi locale din 
UE pentru atingerea obiectivului de a realiza economii de energie de 20% până în 
2020, îndeosebi prin acţiunile lor în calitate de manageri, furnizori, organisme de 
reglementare şi consultanţi care au responsabilitatea de a controla şi influenţa deciziile 
în domeniul energetic; salută prin urmare intenţia Comisiei de a facilita conectarea 
producătorilor de energie descentralizaţi la reţeaua de distribuţie generală, în special 
prin intermediul măsurilor care vizează creşterea interoperabilităţii; în această 
privinţă, solicită Comisiei să clarifice instrumentul de reglementare pe care 
intenţionează să îl propună, (text eliminat) calendarul de punere în aplicare a acestuia, 
natura operatorilor implicaţi şi termenii angajamentului lor contractual;

Or. pt

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 4
Punctul 2

2. evidenţiază rolul esenţial pe care trebuie să îl joace autorităţile regionale şi locale din 
UE pentru atingerea obiectivului de a realiza economii de energie de 20% până în 
2020, îndeosebi prin acţiunile lor în calitate de manageri, furnizori, organisme de 
reglementare şi consultanţi care au responsabilitatea de a controla şi influenţa deciziile 
în domeniul energetic; salută prin urmare intenţia Comisiei de a facilita conectarea 
producătorilor de energie descentralizaţi la reţeaua de distribuţie generală; în această 
privinţă, solicită Comisiei să acorde prioritate producătorilor de energie 
descentralizaţi şi să clarifice instrumentul de reglementare pe care intenţionează să îl 
propună, precum şi calendarul de punere în aplicare a acestuia;

Or. en

Amendament depus de Tiberiu Bărbuleţiu

Amendamentul 5
Punctul 2a (nou)

2a. salută iniţiativa privind Pactul între primari, care reuneşte într-o reţea permanentă 
primarii celor mai mari şi mai inovatoare 20 până la 30 de oraşe din Europa şi 
solicită informaţii suplimentare cu privire la înfiinţarea acestuia; subliniază, totuşi, 
că acest Pact între primari trebuie să vină în completarea activităţii reţelelor 
similare deja existente;
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Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 6
Punctul 2a (nou)

2a. îndeamnă Comisia să accelereze procesul de pregătire a viitorului memorandum în 
vederea unui acord privind cooperarea cu Consiliul reglementatorilor europeni în 
domeniul energiei (CEER), care va stabili orientări comune şi un cod de conduită 
comun, în scopul de a îmbunătăţi eficienţa utilizării finale a energiei în toate 
sectoarele;

Or. pt

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 7
Punctul 3

3. solicită Comisiei să ceară în mod sistematic sprijin în direcţia eficienţei energetice din 
partea fiecărui stat membru (text eliminat); îndeamnă noile state membre să susţină în 
mod adecvat investirea fondurilor comunitare în renovarea clădirilor (text eliminat) în 
direcţia eficienţei energetice, în limitele prevăzute de actualul Regulament (CE) 
nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind 
Fondul European de Dezvoltare Regională1;

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 8
Punctul 3

3. solicită Comisiei să ceară în mod sistematic sprijin în direcţia eficienţei energetice din 
partea fiecărui stat membru la revizuirea programelor operaţionale care stabilesc 
priorităţi pentru utilizarea fondurilor structurale; îndeamnă noile state membre să 
susţină în mod adecvat investirea fondurilor comunitare, promovând recurgerea la 
parteneriate public-privat (PPP), în renovarea clădirilor, modernizarea instalaţiilor de 
termoficare urbane şi microproducţia combinată de căldură şi energie, în direcţia 
eficienţei energetice;

  
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 1.



PE 393.901v01-00 4/5 AM\682614RO.doc

RO

Or. pt

Amendament depus de Tiberiu Bărbuleţiu

Amendamentul 9
Punctul 3a (nou)

3a. încurajează actorii regionali şi locali să profite de oportunităţile de finanţare şi de 
asistenţa tehnică disponibile în cadrul iniţiativelor JASPERS, JEREMIE şi 
JESSICA, în scopul de a promova dezvoltarea proiectelor legate de eficienţa 
energetică; îndeamnă la diseminarea pe scară largă, pe plan local, a unor 
informaţii accesibile şi precise privind punerea concretă în aplicare a acestor 
iniţiative;

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 10
Punctul 3a (nou)

3a. solicită Comisiei să prezinte cât mai curând posibil măsuri specifice care să vizeze 
sporirea eficienţei energetice în regiunile ultraperiferice, ţinând seama de 
particularităţile acestora, care sunt rezultatul constrângerilor permanente cu care se 
confruntă respectivele regiuni;

Or. pt

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 11
Punctul 4

4. solicită statelor membre care nu au făcut încă acest lucru să transpună în legislaţia 
internă directiva privind performanţa energetică a clădirilor; solicită Comisiei să 
elaboreze orientări privind mecanismele de control menite să asigure punerea în 
aplicare corespunzătoare a directivei respective, precum şi sisteme de evaluare 
precise;

Or. en
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Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 12
Punctul 4

4. solicită tuturor autorităţilor regionale şi locale să elaboreze planuri locale în 
domeniul eficienţei energetice şi le încurajează să pună în aplicare în mod 
corespunzător directiva privind performanţa energetică a clădirilor; solicită Comisiei 
să elaboreze orientări privind mecanismele de control menite să asigure punerea în 
aplicare corespunzătoare a directivei respective, precum şi sisteme de evaluare 
precise;

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 13
Punctul 4a (nou)

4a. subliniază că autorităţile naţionale, regionale şi locale au un rol fundamental în 
promovarea eficientă a produselor energetice mai rentabile, inclusiv prin campanii 
publice de informare privind cadrul de reglementare existent şi prin etichetare 
energetică;

Or. pt

Amendament depus de Tiberiu Bărbuleţiu

Amendamentul 14
Punctul 6a (nou)

6a. subliniază necesitatea de a îmbunătăţi activităţile de informare şi comunicare 
privind eficienţa energetică la nivel local şi regional; în acest scop, solicită formarea 
şi responsabilizarea echipelor locale în vederea promovării eficienţei energetice;

Or. en
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