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Amendamentul  1 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât uniunea energetică ar trebui să 

fie un nou model energetic pentru 

Europa, având la bază temeiuri legislative 

orizontale puternice și obiective 

ambițioase; întrucât guvernanța uniunii 

energetice trebuie să fie transparentă, 

garantând un cadru stabil, incluzând 

Parlamentul în procesul decizional și 

promovând în același timp rolul 

autorităților locale și al cetățenilor; 

F. întrucât uniunea energetică ar trebui să 

garanteze un cadru stabil, incluzând 

parlamentele naționale în procesul 

decizional și promovând în același timp 

rolul autorităților locale și al cetățenilor; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Amendamentul  2 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât obiectivul privind o uniune 

energetică rezilientă, axat pe o politică 

ambițioasă privind clima, este acela de a 

asigura tranziția către un nou model 

energetic care să ofere gospodăriilor și 

întreprinderilor mijloacele de a produce și 

de a consuma energie sigură, sustenabilă, 

competitivă și la prețuri accesibile; 

I. întrucât obiectivul privind o uniune 

energetică rezilientă este acela de a asigura 

un cadru care să ofere gospodăriilor și 

întreprinderilor mijloacele de a produce și 

de a consuma energie sigură, competitivă și 

la prețuri accesibile; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Amendamentul  3 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât problema sărăciei energetice 

trebuie abordată în cadrul uniunii 

energetice prin conferirea de puteri sporite 

consumatorilor vulnerabili, prin 

îmbunătățirea eficienței energetice pentru 

cei mai vulnerabili și prin elaborarea de 

măsuri curative care să asigure o energie la 

prețuri accesibile pentru cei nevoiași; 

J. întrucât statele membre trebuie să 

abordeze problema sărăciei energetice prin 

conferirea de puteri sporite consumatorilor 

vulnerabili, prin îmbunătățirea eficienței 

energetice pentru cei mai vulnerabili și prin 

elaborarea de măsuri curative care să 

asigure o energie la prețuri accesibile 

pentru cei nevoiași; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Amendamentul  4 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât uniunea energetică trebuie să fie 

concepută în viitor pornind de la ideea că 

statele membre recunosc faptul că depind 

unele de altele pentru a furniza cetățenilor 

lor energie sigură, sustenabilă și la prețuri 

accesibile, bazându-se pe relații de 

solidaritate și încredere veritabile, iar 

Uniunea Europeană trebuie să se exprime 

în mod unitar pe scena mondială; întrucât 

fiecare stat membru are, prin urmare, 

datoria de a acorda prioritate eficienței 

energetice și diminuării cererii de energie, 

în scopul de a proteja securitatea 

energetică a UE și a statelor sale membre 

în ansamblu; 

L. întrucât uniunea energetică trebuie să fie 

concepută în viitor pornind de la ideea că 

statele membre recunosc faptul că depind 

unele de altele pentru a furniza cetățenilor 

lor energie sigură, sustenabilă și la prețuri 

accesibile, bazându-se pe încredere, fără a 

aduce atingere suveranității statelor 

membre de a-și defini propriul mix 

energetic; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Amendamentul  5 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât politicile UE privind energia și 

clima trebuie să se completeze una pe 

cealaltă, iar obiectivele lor trebuie să se 

consolideze reciproc; întrucât, prin 

urmare, uniunea energetică ar trebui să 

vină în completarea obiectivelor europene 

privind reindustrializarea și creșterea 

economică, să stimuleze tranziția către o 

economie sustenabilă, bazată în mare 

parte pe eficiență energetică și pe energie 

din surse regenerabile, care va putea să 

consolideze competitivitatea economiei 

europene la nivel mondial, evitând 

totodată în mod eficace relocarea emisiilor 

de carbon; 

M. întrucât uniunea energetică ar trebui să 

vină în completarea obiectivelor UE 

privind reindustrializarea și creșterea 

economică, care vor consolida 

competitivitatea economiei UE la nivel 

mondial, evitând totodată în mod eficace 

relocarea emisiilor de carbon; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Amendamentul  6 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul P 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât numeroase țări sunt în foarte 

mare măsură dependente de un singur 

furnizor, fapt care le-ar putea face 

vulnerabile în cazul întreruperii 

aprovizionării; 

P. întrucât anumite state membre sunt în 

foarte mare măsură dependente de un 

singur furnizor, fapt care le-ar putea face 

vulnerabile în cazul întreruperii 

aprovizionării; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Amendamentul  7 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul R 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

R. întrucât dezvoltarea și implementarea 

unei strategii privind resursele strategice, 

în special petrolul și gazele naturale, a 

devenit o componentă importantă a politicii 

externe a Rusiei, cu scopul de a exercita 

presiune politică asupra altor țări; ia act de 

faptul că acest lucru s-a întâmplat în 

cazul mai multor țări vecine cu Rusia și al 

câtorva state membre ale Uniunii 

Europene; 

R. întrucât dezvoltarea și implementarea 

unei strategii privind resursele strategice, 

în special petrolul și gazele naturale, a 

devenit o componentă importantă a politicii 

externe a țărilor exportatoare de energie, 

cu scopul de a exercita presiune politică 

asupra altor țări;  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Amendamentul  8 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul U 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

U. întrucât o politică privind securitatea 

energetică trebuie să răspundă necesității 

unei aprovizionări stabile din diverse surse 

de energie, furnizând economiei europene 

energia necesară pentru transporturi, 

industrie și locuințe într-un mod care să 

sprijine competitivitatea și politica privind 

clima, și, în același timp, trebuie să reducă 

la minimum dependența de cei care doresc 

în mod voit să utilizeze resursele 

energetice în scopuri politice proprii pentru 

a influența evoluția politică în alte țări; 

U. întrucât o politică privind securitatea 

energetică trebuie să răspundă necesității 

unei aprovizionări stabile din diverse surse 

de energie, furnizând economiei UE 

energia necesară pentru transporturi, 

industrie și locuințe într-un mod care să 

sprijine competitivitatea, și, în același timp, 

trebuie să reducă la minimum dependența 

de cei care doresc în mod voit să utilizeze 

resursele energetice în scopuri politice 

proprii pentru a influența evoluția politică 

în alte țări; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Amendamentul  9 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul W 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

W. întrucât, ca urmare a conflictelor legate 

de gazele naturale din 2006 și 2009 dintre 

Rusia și Ucraina, țară de tranzit, numeroase 

state ale UE s-au confruntat cu o penurie 

gravă de energie; întrucât aceste întreruperi 

arată că măsurile luate până în prezent au 

fost insuficiente pentru a elimina 

dependența Europei de gazele din Rusia; 

W. întrucât, ca urmare a conflictelor legate 

de gazele naturale din 2006 și 2009 dintre 

Rusia și Ucraina, țară de tranzit, numeroase 

state membre ale UE s-au confruntat cu o 

penurie gravă de energie; întrucât aceste 

întreruperi arată că măsurile luate până în 

prezent au fost insuficiente pentru a 

elimina însușirea ilicită de către Ucraina 

a gazelor destinate statelor membre ale 

UE; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Amendamentul  10 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Y 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Y. întrucât, numai până în 2020, trebuie 

să se investească peste 1 000 de miliarde 

EUR în sectorul energetic al UE, și 

întrucât pentru fiecare euro neinvestit în 

infrastructura energetică înainte de 2020, 

ar fi necesari 4,3 euro după 2020 pentru 

realizarea acelorași obiective, ceea ce ar 

pune o sarcină excesivă asupra 

generațiilor viitoare; 

Y. întrucât prețurile ridicate la energie din 

cadrul statele membre ale UE se 

datorează, în principal, aplicării de 

impozite și taxe pe sursele convenționale 

de energie în vederea subvenționării 

surselor regenerabile de energie; 

Or. en 

 

 


