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Amendament depus de Caroline Lucas şi Margrete Auken

Amendamentul 1
Punctul 1

1. consideră că o dezvoltare durabilă, în special în ţările în curs de dezvoltare şi în 
economiile emergente, caracterizată de un nivel redus de emisii de gaze cu efect de 
seră, aer curat şi securitate energetică, nu poate fi realizată decât prin asigurarea 
implementării tehnologiilor regenerabile care folosesc resurse energetice locale şi 
prin îmbunătăţirea accesului la energie, ce poate fi obţinută prin încurajarea 
investiţiilor în aprovizionarea cu energie de la distanţă şi descentralizată;

Or. en

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 2
Punctul 1

1. consideră că un viitor durabil, caracterizat de un nivel redus de emisii de gaze cu efect 
de seră, aer curat şi securitate energetică, nu poate fi asigurat decât printr-o eficienţă 
energetică îmbunătăţită şi prin tehnologii energetice cu un nivel scăzut de emisii, 
cum ar fi energia regenerabilă şi captarea şi stocarea carbonului (text eliminat);
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Or. en

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 3
Punctul 1

1. consideră că un viitor durabil, caracterizat de un nivel redus de emisii de gaze cu efect 
de seră, aer curat �i o aprovizionare durabilă cu energie, nu poate fi asigurat decât 
prin dezvoltarea �i întrebuin�area gamei complete de tehnologii energetice cu un 
nivel scăzut de emisii, ce include îmbunătă�irea eficien�ei energetice, energia 
regenerabilă, captarea �i stocarea carbonului (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Matthias Groote

Amendamenul 4
Punctul 1

1. consideră că un viitor durabil, caracterizat de un nivel redus de emisii de gaze cu efect 
de seră, aer curat şi securitate energetică, nu poate fi asigurat decât prin dezvoltarea şi 
întrebuinţarea energiei regenerabile şi a tehnologiilor de captare şi stocare a 
carbonului şi prin îmbunătăţirea eficienţei energetice (text eliminat);

Or. de

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 5
Punctul 1

1. consideră că un viitor durabil, caracterizat de un nivel redus de emisii de gaze cu efect 
de seră, aer curat �i securitate energetică, nu poate fi asigurat decât prin dezvoltarea 
�i întrebuin�area gamei complete de tehnologii energetice cu un nivel scăzut de 
emisii, ce include îmbunătă�irea eficien�ei energetice şi utilizarea tot mai frecventă 
a energiei regenerabile;

Or. el
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Amendament depus de Caroline Lucas and Margrete Auken

Amendamentul 6
Punctul 2

2. consideră că un poten�ial Fond mondial pentru eficien�ă energetică �i energie 
regenerabilă ar putea juca un rol important în mobilizarea investi�iilor private în 
proiecte privind eficien�a energetică �i energia regenerabilă în �ările în curs de 
dezvoltare; în plus, consideră că fondul ar trebui să finanţeze procesul de 
implementare doar în ţările în curs de dezvoltare şi în economiile emergente;

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas and Margrete Auken

Amendamentul 7
Punctul 3

3. consideră că fondul nu ar trebui să favorizeze o anumită energie regenerabilă sau 
tehnologie în materie de eficien�ă energetică, ci mai degrabă să creeze condi�iile 
adecvate care să permită pie�ei să î�i aleagă solu�iile cele mai durabile �i rentabile;
subliniază, cu toate acestea, importanţa efectuării unor evaluări detaliate de impact 
asupra beneficiarilor, în ceea ce priveşte mediul, emisiile de gaze cu efect de seră 
generate pe durata ciclului de viaţă, mediul social şi sănătatea, pentru a garanta 
integritatea fondului; în orice caz, consideră că fondul nu ar trebui să sprijine 
producţia de biocombustibil destinată exportului;

Or. en

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 8
Punctul 3

3. consideră că fondul nu ar trebui să favorizeze o anumită energie regenerabilă sau 
tehnologie în materie de eficien�ă energetică, ci mai degrabă să creeze condi�iile 
adecvate care să permită tuturor ţărilor interesate să aleagă solu�iile cele mai 
durabile �i ecologice;

Or. en
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Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 9
Punctul 3

3. consideră că fondul nu ar trebui să favorizeze o anumită energie regenerabilă sau 
tehnologie în materie de eficien�ă energetică, ci mai degrabă să creeze condi�iile 
adecvate care să permită pie�ei, statelor membre şi ţărilor terţe să aleagă solu�iile 
cele mai durabile �i rentabile;

Or. en

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 10
Punctul 3

3. consideră că fondul nu ar trebui să favorizeze o anumită energie regenerabilă sau 
tehnologie în materie de eficien�ă energetică, ci mai degrabă să creeze condi�iile 
adecvate care să permită pie�ei să aleagă solu�iile cele mai raţionale din punct de 
vedere ecologic, sigure �i rentabile;

Or. el

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 11
Punctul 4

4. solicită Comisiei să evalueze rolul biomasei �i utilizarea acesteia în �ările în curs de 
dezvoltare, luând în considerare efectele pe care întregul ciclu de via�ă al acesteia îl 
are asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, calită�ii aerului, precum �i a gestionării 
mediului rural �i a biodiversită�ii, inclusiv conservarea pădurilor naturale şi 
asigurarea aprovizionării cu alimente a tuturor, prin îmbunătăţirea celor mai bune 
practici locale în agricultură;

Or. en
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Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 12
Punctul 4

4. solicită Comisiei să evalueze importul de biomasă �i utilizarea acesteia în �ările în 
curs de dezvoltare, luând în considerare efectele pe care întregul ciclu de via�ă al 
acesteia îl are asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, calită�ii aerului, (text 
eliminat) gestionării mediului rural, condiţiilor socio-economice, producţiei de 
alimente �i a biodiversită�ii, inclusiv pădurile naturale;

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas and Margrete Auken

Amendamentul 13
Punctul 5

5. solicită Comisiei să se asigure că fondul contribuie la reducerea obstacolelor în 
utilizarea Mecanismului de dezvoltare curată în anumite ţări, în special în ţările cele 
mai slab dezvoltate, şi că încurajează în continuare astfel de proiecte MDC, care 
sunt cu adevărat suplimentare, au un impact pozitiv din punctul de vedere al 
dezvoltării durabile şi îndeplinesc criteriile sistemului Gold Standard;

Or. en

Amendament depus de Matthias Groote

Amendamentul 14
Punctul 7

7. consideră că fondul ar trebui să aibă ca rezultat accesul la eficienţă energetică şi 
tehnologii în domeniul energiei regenerabile în ţările în curs de dezvoltare şi noi 
oportunităţi pentru companiile europene şi locale, în special pentru IMM-uri.

Or. de
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Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 15
Punctul 7

7. consideră că fondul ar trebui să aibă ca rezultat accesul la energie modernă, emisii 
reduse sau eliminarea emisiilor, să faciliteze dezvoltarea şi inovarea în ţările în curs de 
dezvoltare, inclusiv tehnologiile aplicate, menite să asigure accesul liber la apă în 
aceste ţări, precum şi noi oportunităţi pentru companiile europene, în special pentru 
IMM-uri, în transferul şi utilizarea comună a cunoştinţelor specifice cu privire la 
noile tehnologii durabile.

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas and Margrete Auken

Amendamentul 16
Punctul 7

7. consideră că fondul ar trebui să aibă ca rezultat accesul îmbunătăţit la energie curată 
şi sigură, precum şi contribuţia la dezvoltarea şi inovarea în ţările în curs de 
dezvoltare (text eliminat).

Or. en

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 17
Punctul 7

7. consideră că fondul ar trebui să aibă ca rezultat accesul la energie modernă, emisii 
reduse sau eliminarea emisiilor, să faciliteze dezvoltarea şi inovarea în ţările în curs de 
dezvoltare şi noi oportunităţi pentru companiile europene, în special pentru IMM-uri, 
prin promovarea, printre altele, a cercetării, a transferului de cunoştinţe specifice şi 
a schimbului de bune practici, astfel încât să se îmbunătăţească diseminarea 
tehnologiilor de utilizare eficientă a energiei în aceste ţări.

Or. el



AM\694488RO.doc 7/7 PE396.812v01-00

RO

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 18
Punctul 7

7. consideră că fondul ar trebui să aibă ca rezultat accesul la energie modernă, emisii 
reduse sau eliminarea emisiilor, să faciliteze dezvoltarea �i inovarea în �ările în curs 
de dezvoltare �i noi oportunită�i pentru companiile europene sau din altă parte, în 
special pentru IMM-uri.

Or. en

Amendament depus de Matthias Groote

Amendamentul 19
Punctul 7a (nou)

7a. solicită Comisiei să se asigure că, în momentul distribuirii creditelor, finanţarea nu 
este alocată unui singur subfond sau la cel mult două.

Or. de

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 20
Punctul 7a (nou)

7a. consideră că fondul ar trebui să contribuie la îmbunătăţirea gestionării durabile a 
resurselor naturale şi la abordarea problemelor legate de aprovizionarea cu energie 
şi calitatea aerului în ţările în curs de dezvoltare, urmărind creşterea eficienţei 
energetice, de exemplu prin recondiţionarea centralelor energetice ineficiente şi a 
clădirilor.

Or. el
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