
AM\723752RO.doc PE406.125v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN

2004 









 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

2008/2005(INI)

15.5.2008

AMENDAMENTELE
1 - 17

Proiect de aviz
Inés Ayala Sender
(PE405.868v01-00)

privind planul strategic european pentru tehnologiile energetice
(2008/2005(INI))



PE406.125v01-00 2/10 AM\723752RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\723752RO.doc 3/10 PE406.125v01-00

RO

Amendamentul 1
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât înainte de mijlocul secolului 
XXI Uniunea Europeană va cunoaşte o 
transformare radicală a modului în care se 
raportează la tipurile de energie, la 
disponibilitatea şi la modul de utilizare a 
acestora şi întrucât, dacă UE doreşte 
realizarea acestei transformări la un preţ 
acceptabil pentru societate, se impune 
realizarea unor eforturi de cercetare 
foarte consecvente, care să vizeze, printre 
altele, o înţelegere mai bună a tehnologiilor 
de către cetăţeni;

A. întrucât înainte de mijlocul secolului 
XXI Uniunea Europeană va cunoaşte o 
transformare radicală a modului în care se 
raportează la tipurile de energie, la 
disponibilitatea şi la modul de utilizare a 
acestora şi întrucât, dacă UE doreşte 
realizarea acestei transformări la un preţ 
acceptabil pentru societate, sunt necesare 
investiţii şi dezvoltarea de produse în 
domeniul noilor surse de energie şi al 
noilor tehnologii şi, de asemenea, trebuie 
făcute eforturi care să vizeze o înţelegere 
mai bună a tehnologiilor şi a posibilităţilor 
acestora de către cetăţeni;

Or. fi

Amendamentul 2
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât deciziile privind energia au 
un impact asupra autonomiei energetice, 
creşterii economice, ocupării forţei de 
muncă şi eforturilor de a combate 
schimbările climatice ale UE; întrucât 
Comisia şi statele membre ar trebui să 
garanteze în cadrul deciziilor lor că atât 
soluţiile adoptate în perioada de tranziţie 
către noile tehnologii, cât şi soluţiile pe 
termen lung sunt durabile, eficiente din 
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punct de vedere al costurilor şi al energiei 
şi climei şi produc emisii reduse, fără ca 
deciziile luate şi tehnologiile alese să mai 
necesite, în sprijinul lor, rezerve de 
urgenţă de energiei pe bază de 
combustibili fosili;

Or. fi

Amendamentul 3
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât tehnologiile energetice 
reprezintă un pilon fundamental al 
politicilor europene privind energia şi 
combaterea schimbărilor climatice şi 
contribuie la crearea unei pieţe comune 
în domeniul energiei;

Or. fr

Amendamentul 4
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât o mai bună sinergie în 
privinţa cercetării europene în domeniul 
tehnologiilor energetice ale viitorului nu 
poate decât să încurajeze creşterea 
economică durabilă, să contribuie la 
avantajul comparativ al economiei 
europene, să amelioreze ocuparea forţei 
de muncă şi să permită, astfel, atingerea 
obiectivelor strategiei de la Lisabona şi 
cele ale combaterii schimbărilor 
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climatice;

Or. fr

Amendamentul 5
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenţia asupra provocărilor 
legate de introducerea pe piaţă a noilor 
tehnologii şi asupra faptului că este 
necesar sprijinul public faţă de inovaţiile 
energetice; consideră, totuşi, că utilizarea 
măsurilor de sprijin pe termen scurt care 
denaturează concurenţa şi majorează 
preţurile în mod inutil ar trebui evitate;

Or. fi

Amendamentul 6
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută lansarea de iniţiative industriale 
europene, dar regretă faptul că Comisia nu 
stabileşte priorităţi clare între acestea; 
aşteaptă cu nerăbdare comunicarea 
Comisiei privind finanţarea Planului SET;

3. salută lansarea de iniţiative industriale 
europene, dar regretă faptul că Comisia nu 
stabileşte priorităţi clare între acestea; 
aşteaptă cu nerăbdare comunicarea 
Comisiei privind finanţarea Planului SET 
şi solicită Comisiei să se asigure că 
această comunicare pune accentul pe 
garantarea unei finanţări adecvate, care 
face parte integrantă din dezbaterea 
privind revizuirea finanţării politicilor 
europene, care să includă şi o parte din 
veniturile realizate de sistemul cotelor de 
emisie;
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Or. es

Amendamentul 7
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă la stabilirea unor priorităţi în 
rândul acestor iniţiative în vederea 
concentrării eforturilor asupra celor care 
au demonstrat un potenţial de reducere a 
emisiilor pe termen scurt, având în vedere 
obiectivul de reducere a emisiilor cu cel 
puţin 20% până în 2020, însă fără a neglija 
totodată posibile măsuri de susţinere a altor 
tehnologii, care posedă acest potenţial pe 
termen lung, în vederea realizării 
obiectivelor stabilite pentru 2050;

4. îndeamnă la stabilirea unor priorităţi în 
rândul iniţiativelor industriale europene,
astfel încât cele care au demonstrat un 
potenţial de reducere a emisiilor pe termen 
scurt să devină operaţionale din punctul 
de vedere al producţiei de energie şi al 
reducerii emisiilor, făcând posibilă 
atingerea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu cel puţin 20% până în 2020, 
însă fără a neglija totodată posibile măsuri 
de susţinere a altor tehnologii, care posedă 
acest potenţial pe termen lung, în vederea 
realizării obiectivelor stabilite pentru 2050;

Or. fi

Amendamentul 8
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită evitarea acelor obiective 
obligatorii din punct de vedere juridic, 
care nu se bazează pe cercetări suficient 
de îndelungate privind impactul real 
asupra climei;

Or. fi
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Amendamentul 9
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită ca în momentul stabilirii 
priorităţilor între diferitele iniţiative să fie 
luate în considerare ciclul de viaţă al 
fiecărei tehnologii şi efectele sale asupra 
mediului; solicită să fie luată în considerare 
posibilitatea de transfer al acestor 
tehnologii către economiile în curs de 
dezvoltare în vederea reducerii decalajului 
tehnologic;

5. solicită ca în momentul stabilirii 
priorităţilor între diferitele iniţiative să fie 
luate în considerare ciclul de viaţă al 
fiecărei tehnologii şi efectele sale asupra 
mediului la fiecare etapă a proceselor de 
producţie; solicită să fie luată în 
considerare posibilitatea de transfer al 
acestor tehnologii către economiile în curs 
de dezvoltare în vederea reducerii 
decalajului tehnologic;

Or. en

Amendamentul 10
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită consolidarea transferului 
tehnologic cu ţările dezvoltate şi crearea 
unor cooperări ştiinţifice cu respectivele 
ţări pentru dezvoltarea de noi tehnologii 
energetice;

Or. en

Amendamentul 11
Rebecca Harms

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că fondurile pentru 
finanţarea cercetării în domeniul 
tehnologiilor privind energia regenerabilă 
şi eficienţa energetică trebuie să fie cel 
puţin de două ori mai mari decât cele 
alocate finanţării altor surse de energie 
neregenerabile;

Or. en

Amendamentul 12
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să studieze 
posibilitatea extinderii iniţiativelor 
industriale propuse la alte sectoare cu 
potenţial mare de reducere a emisiilor 
cum ar putea fi cogenerarea, hidrogenul, 
sectorul construcţiilor şi locuinţelor, 
sistemele de încălzire şi refrigerare, 
ameliorarea infrastructurilor de stocare şi
distribuţie a energiei şi interconectarea 
reţelelor;

Or. es

Amendamentul 13
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. sprijină crearea unui Grup director la 
nivel înalt şi a unui sistem de informare 
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transparent şi accesibil în domeniul 
tehnologiilor energetice, în special pentru 
IMM-uri, şi solicită Comisiei să informeze 
periodic Parlamentul în legătură cu 
crearea acestui grup şi activitatea sa şi cu 
strategia privind informarea;

Or. es

Amendamentul 14
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să dezvolte iniţiativele 
în cauză ţinând seama de riscurile în 
materie de poluare a mediului şi de 
sănătate publică pe care le prezintă 
utilizarea anumitor tehnologii, în special în 
ceea ce priveşte posibilele scurgeri de 
carbon şi depozitarea deşeurilor 
radioactive; recomandă să se ţină seama de 
actorii sociali pentru a favoriza acceptarea 
de către societate a noilor tehnologii 
energetice;

7. solicită Comisiei să dezvolte iniţiativele 
în cauză ţinând seama de riscurile în 
materie de poluare a mediului şi de 
sănătate publică pe care le prezintă 
utilizarea anumitor tehnologii, în special în 
ceea ce priveşte posibilele emisii de 
particule, scurgeri de carbon şi depozitarea 
deşeurilor radioactive; recomandă să se 
ţină seama de actorii sociali pentru a 
favoriza acceptarea de către societate a 
noilor tehnologii energetice;

Or. fi

Amendamentul 15
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că este necesară 
mărirea capacităţii UE în materie de 
cercetare; solicită, prin urmare, 
majorarea fondurilor pentru resurse 
umane şi formare în sectorul 
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tehnologiilor energetice; solicită o mai 
bună coordonare a instrumentelor 
financiare comunitare şi naţionale pentru 
sprijinirea formării şi cercetării, în special 
în privinţa celui de-al şaptelea program-
cadru;

Or. es

Amendamentul 16
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să aibă în vedere 
potenţialul de utilizare a tehnologiilor 
energetice în noile state membre şi să 
introducă mecanisme de sprijin pe baza 
politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 17
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. sprijină necesitatea de a consolida 
cooperarea la nivel internaţional pentru a 
aplica o strategie coerentă şi diferenţiată 
în relaţia cu economiile dezvoltate, în curs 
de dezvoltare şi emergente;

Or. fr
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