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Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 1
Punctul 1

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Plan de acţiune pentru eficienţa energetică: 
exploatarea potenţialului” şi sprijină acţiunile prioritare prevăzute, solicitând 
aplicarea promptă a acestora;

Or. el

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 2
Punctul 2

2. salută angajamentul ferm luat cu ocazia reuniunii la nivel înalt din primăvara lui 2007 
de a atinge obiectivul de reducere a consumului de energie cu 20% până în 2020, ceea 
ce va contribui, în paralel, la realizarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaz cu 
efect de seră cu 20% până în 2020, ca un angajament unilateral luat de Uniunea 
Europeană, care, prin coordonare cu angajamentele similare asumate de alte ţări 
industrializate, ar putea ţinti la o reducere de 30%; susţine, de asemenea, necesitatea 
de a stabili obiective intermediare de reducere a consumului de energie, subîmpărţite 
pe sectoare energetice;

Or. it
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Amendament depus de Vladko Todorov Panayotov

Amendamentul 3
Punctul 2a (nou)

2a. salută iniţiativa Comisiei de a încheia acorduri-cadru cu ţările care sunt principalii 
parteneri ai UE în comerţul exterior şi cu organizaţiile internaţionale cheie şi 
solicită încheierea unor astfel de acorduri cu ţări din afara Europei, care deţin 
tehnologii extrem de dezvoltate în sectorul transformării, distribuirii şi întrebuinţării 
eficiente a energiei;

Or. en

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 4
Punctul 3

3. subliniază faptul că aplicarea promptă şi controlul legislaţiei comunitare în vigoare în 
domeniul eficienţei energetice (de exemplu, Directiva 2002/91/CE privind 
performanţa energetică a clădirilor, Directiva 92/75/CE privind etichetarea, 
Directiva 2005/32/CE privind proiectarea ecologică şi Directiva 2006/32/CE privind 
eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice) ar contribui în 
proporţie de 50% la realizarea acestui obiectiv; invită statele membre să folosească în 
mod raţional planurile naţionale de acţiune în materie de eficienţă energetică.

Or. el

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 5
Punctul 3

3. subliniază faptul că aplicarea şi controlul legislaţiei comunitare în vigoare în domeniul 
eficienţei energetice ar contribui în proporţie de 50% la realizarea acestui obiectiv; 
invită statele membre să folosească în mod raţional planurile naţionale de acţiune în 
materie de eficienţă energetică şi invită Comisia să verifice transpunerea şi aplicarea 
corectă, până la datele limită stabilite, a directivelor deja adoptate;

Or. it
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 6
Punctul 3

3. subliniază faptul că aplicarea şi controlul legislaţiei comunitare în vigoare în domeniul 
eficienţei energetice ar contribui în proporţie de 50% la realizarea acestui obiectiv; 
invită statele membre să folosească în mod raţional, să execute şi să îmbunătăţească
planurile naţionale de acţiune în materie de eficienţă energetică.

Or. pl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 7
Punctul 4

4. susţine opinia conform căreia posibilităţile de economie cele mai importante privesc 
construcţiile şi transporturile; solicită, deci, ca în aceste sectoare să se desfăşoare
acţiuni prioritare; solicită, de asemenea, revizuirea directivei privind clădirile, în 
vederea lărgirii domeniului său de aplicare şi includerii unor norme minimale de 
eficienţă la nivelul UE; în plus, invită statele membre să promoveze transportul 
public, precum şi transportul feroviar, maritim şi transportul pe căi navigabile 
interioare;

Or. pl

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 8
Punctul 4

4. susţine opinia conform căreia posibilităţile de economie cele mai importante privesc 
construcţiile şi transporturile, punând accentul pe posibilităţile de îmbunătăţire în 
sectorul transportului urban şi al clădirilor publice; solicită, deci, ca în aceste 
sectoare să se desfăşoare acţiuni prioritare; solicită, de asemenea, revizuirea directivei 
privind clădirile, în vederea lărgirii domeniului său de aplicare şi includerii unor 
norme minimale de eficienţă la nivelul UE.

Or. el
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Amendament depus de Vladko Todorov Panayotov

Amendamentul 9
Punctul 4

4. susţine opinia conform căreia posibilităţile de economie cele mai importante privesc 
construcţiile şi transporturile (în special, vehiculele şi navele pentru transportul 
mărfurilor grele); solicită, deci, ca în aceste sectoare să se desfăşoare acţiuni 
prioritare; solicită, de asemenea, revizuirea directivei privind clădirile, în vederea 
lărgirii domeniului său de aplicare şi includerii unor norme minimale de eficienţă la 
nivelul UE;

Or. en

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 10
Punctul 4

4. susţine opinia conform căreia posibilităţile de economie cele mai importante privesc 
construcţiile şi transporturile; solicită, deci, ca în aceste sectoare să se desfăşoare 
acţiuni prioritare concrete, cum ar fi eliminarea TVA-ului pentru materialele 
izolatoare, una dintre cele mai eficiente măsuri referitoare la eficienţă care, de 
asemenea, contribuie enorm la reducerile nivelurilor de CO2; solicită, de asemenea, 
revizuirea directivei privind clădirile, în vederea lărgirii domeniului său de aplicare şi 
includerii unor norme minimale de eficienţă la nivelul UE;

Or. en

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 11
Punctul 4

4. susţine opinia conform căreia posibilităţile de economie cele mai importante privesc 
construcţiile şi transporturile; solicită, deci, ca în aceste sectoare să se desfăşoare 
acţiuni prioritare; solicită, de asemenea, revizuirea directivei privind clădirile, în 
vederea lărgirii domeniului său de aplicare şi includerii unor norme minimale de 
eficienţă la nivelul UE; invită Comisia să solicite o creştere a eficienţei energetice nu 
numai în cazul construcţiilor noi, ci să introducă, de asemenea, o prevedere privind 
eficienţa energetică, sub forma unui criteriu obligatoriu pentru renovarea clădirilor 
vechi şi să pretindă ca o proporţie importantă din necesarul de energie să fie 
obţinută din sursele de energie regenerabilă; în acest scop, invită Comisia să acorde 
un sprijin special, sub forma unor stimulente economice, renovărilor de clădiri 
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efectuate cu scopul de a respecta criteriile referitoare la eficienţa energetică; în timp 
ce clădirile noi sunt construite în primul rând ca investiţii financiare, a căror 
finanţare este disponibilă din alte cadre de sprijin menţinute în vederea utilizării de 
către întreprinderile în cauză, finanţarea pentru renovarea locuinţelor în beneficiul 
unui spectru mai larg al populaţiei reprezintă foarte frecvent o povară financiară 
imposibilă pentru consumatorii individuali şi/sau autorităţile locale;

Or. hu

Amendament depus de Justas Vincas Paleckis

Amendamentul 12
Punctul 4a (nou)

4a. recunoaşte că modernizarea „clădirilor de tip bloc-turn” presupune o problemă 
deosebit de stringentă, care afectează sute de milioane de cetăţeni ai UE; în 
consecinţă, subliniază nevoia de a creşte finanţarea acordată din Fondurile 
Structurale ale UE pentru renovarea clădirilor de tip „bloc-turn” în vederea 
îmbunătăţirii eficienţei energetice;

Or. en

Amendament depus de Duarte Freitas

Amendamentul 13
Punctul 4a (nou)

4a. subliniază că transportul şi distribuţia se numără printre sursele pierderilor de 
energie şi întreruperilor de curent electric şi accentuează rolul pe care l-ar putea 
avea microgenerarea şi generarea descentralizată şi diversificată în garantarea 
siguranţei aprovizionării cu energie şi în reducerea pierderilor. Consideră că ar 
trebui instituite stimulente destinate îmbunătăţirii infrastructurii, în vederea 
reducerii pierderilor provocate prin transmisie şi distribuţie.

Or. pt

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 14
Punctul 5

5. subliniază rolul instrumentelor de piaţă (cum ar fi certificatele „albe”) şi cel al 
stimulentelor economice, în vederea atingerii obiectivelor de eficienţă energetică şi 
creşterii competitivităţii europene. Încurajează statele membre să îşi revizuiască 
politicile fiscale în legătură cu eficienţa energetică şi, acolo unde se consideră 
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eficient, să folosească stimulente fiscale, luând în acelaşi timp măsuri pentru a face 
faţă posibilelor repercusiuni sociale negative.

Or. el

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 15
Punctul 5

5. subliniază faptul că rolul instrumentelor de piaţă (cum ar fi certificatele „albe”) şi cel 
al stimulentelor economice în vederea atingerii de către societăţile economice a 
obiectivelor de eficienţă energetică şi a creşterii competitivităţii europene nu sunt 
suficiente în sine, în consecinţă, ar trebui activată finanţarea publică şi comunitară 
ad hoc, pentru a face posibilă canalizarea resurselor într-un mod mai eficient către
cercetare, inovaţie tehnologică şi eficienţă energetică, pe baza principiului 
„poluatorul plăteşte”;

Or. it

Amendament depus de Vladko Todorov Panayotov

Amendamentul 16
Punctul 5

5. subliniază rolul instrumentelor de piaţă (cum ar fi certificatele „albe”) şi cel al 
stimulentelor economice (cum ar fi încurajarea politicii fiscale ecologice), în vederea 
atingerii obiectivelor de eficienţă energetică şi creşterii competitivităţii europene;

Or. en

Amendament depus de Duarte Freitas

Amendamentul 17
Punctul 5a (nou)

5a. subliniază rolul pe care l-ar putea avea servicii cum ar fi auditurile energetice în 
reducerea deşeurilor şi în promovarea unei mai bune exploatări a potenţialului 
energetic al fiecărei clădiri. Îndeamnă statele membre să fie primele care dau un 
exemplu, nu numai în ceea ce priveşte clădirile administrative, ci şi alte clădiri 
publice, cum ar fi şcolile, universităţile şi spitalele.

Or. pt
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Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 18
Punctul 6

6. pune accentul pe necesitatea de a promova cercetarea şi inovaţia ecologică în 
domeniul tehnologiilor performante pe plan energetic, prin încurajarea investiţiilor şi 
schimbului de bune practici, ceea ce poate contribui la stimularea creşterii economice, 
la dezvoltarea ocupării forţei de muncă şi poate constitui avantajul comparativ al 
economiei europene, contribuind astfel la realizarea obiectivelor strategiei de la 
Lisabona. Subliniază rolul celui de-al şaptelea Program-Cadru şi cel al altor 
instrumente financiare comunitare.

Or. el

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 19
Punctul 6

6. pune accentul pe necesitatea de a promova cercetarea, transferul de cunoştinţe şi 
inovaţia ecologică în domeniul tehnologiilor performante pe plan energetic, prin 
încurajarea investiţiilor, schimbului de bune practici şi transferului de tehnologii, 
ceea ce poate contribui la stimularea creşterii economice, la dezvoltarea ocupării forţei 
de muncă şi poate constitui avantajul comparativ al economiei europene, contribuind 
astfel la realizarea obiectivelor strategiei de la Lisabona.

Or. pl

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 20
Punctul 6

6. pune accentul pe necesitatea de a promova cercetarea şi inovaţia ecologică în 
domeniul tehnologiilor performante pe plan energetic, prin încurajarea investiţiilor şi 
schimbului de bune practici şi tehnologii compatibile din punct de vedere ecologic, 
precum şi a economiei de energie în ţările în curs de dezvoltare, pentru a armoniza 
atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaz cu efect de seră, ceea ce poate 
contribui indirect la stimularea creşterii economice, la dezvoltarea ocupării forţei de 
muncă şi poate constitui avantajul comparativ al economiei europene, contribuind 
astfel la realizarea obiectivelor strategiei de la Lisabona;

Or. it
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 21
Punctul 7a (nou)

7a. subliniază necesitatea de a promova Planul de acţiune privind eficienţa energetică 
în cadrul unor campanii educaţionale şi de informare, pentru a plasa consumatorii
într-o poziţie mai bună pentru luarea de decizii informate în momentul 
achiziţionării de produse de consum şi pentru utilizarea ulterioară chibzuită a 
acestora, în conformitate cu principiul dezvoltării durabile;

Or. pl

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 22
Punctul 8a (nou)

8a. încurajează Comisia să ia iniţiativa în ceea ce priveşte stabilirea unui acord global 
privind eficienţa energetică. Invită Comisia să introducă eficienţa energetică în 
acordurile bilaterale ale UE cu ţări terţe.

Or. el

Amendament depus de Vladko Todorov Panayotov

Amendamentul 23
Punctul 8a (nou)

8a. pune accentul pe necesitatea aplicării politicii privind eficienţa energetică la toate 
nivelurile de guvernare;

Or. en

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 24
Punctul 8a (nou)

8a. invită Comisia să înfiinţeze un fond de sprijin, cu scopul de a mări eficienţa 
energetică, sau să lărgească domeniul de aplicare al stimulentelor economice 
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existente la procese care să permită alimentarea reţelelor existente, înfiinţate pentru 
energia obţinută din combustibili fosili, cu energie produsă din surse regenerabile. 
Multe dintre reţelele vechi, dezvoltate pentru distribuirea energiei tradiţionale,
necesită o modernizare şi sunt fie incapabile să distribuie energia produsă din surse 
regenerabile, fie pot face acest lucru într-o măsură foarte limitată. Construirea de 
noi reţele nu este o alternativă realistă, în special în cele mai noi state membre; cu 
toate acestea, îmbunătăţirea reţelelor existente ar duce la creşterea semnificativă a 
eficacităţii producerii de energie din surse regenerabile, într-un timp mai scurt şi cu 
costuri mai mici, ajutând în acelaşi timp la sporirea siguranţei aprovizionării cu 
energie în urma unor astfel de îmbunătăţiri oportune;

Or. hu

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 25
Punctul 8b (nou)

8b. având în vedere importanţa planului de acţiune şi natura ambiţioasă a obiectivului 
stabilit, subliniază rolul vital al Comisiei în coordonarea planurilor de acţiune 
naţionale transmise de statele membre individuale; subliniază, de asemenea, faptul 
că Comisia trebuie să încerce să garanteze, prin intermediul unor consultări 
regulate cu autorităţile competente din statele membre, că, luând în considerare 
diversele condiţii de reglementare şi de dezvoltare, în statele membre se stabilesc 
obiective raţionale şi realiste care vor permite Uniunii Europene să colaboreze cu 
acestea în vederea atingerii lor.

Or. hu


