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9.12.2015 A8-0341/11 

Amendamentul  11 

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 AH 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AH. întrucât o piață unică a energiei mai 

bine integrată din punct de vedere 

economic și fizic ar putea conduce la 

câștiguri semnificative din creșterea 

eficienței; 

AH. întrucât o piață unică a energiei mai 

bine integrată din punct de vedere fizic ar 

putea conduce la câștiguri semnificative 

din creșterea eficienței; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Amendamentul  12 

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 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 

„O strategie-cadru pentru o uniune 

energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice”; ia act de cei cinci piloni ai 

uniunii energetice pe care i-a prezentat 

Comisia; insistă asupra faptului că 

politicile adoptate în temeiul acestor 

piloni trebuie să contribuie întotdeauna la 

garantarea securității aprovizionării cu 

energie, a decarbonizării și a 

sustenabilității pe termen lung a 

economiei, precum și la asigurarea unor 

prețuri accesibile și competitive la 

energie; 

1. ia act de Comunicarea Comisiei 

intitulată „O strategie-cadru pentru o 

uniune energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor 

climatice”; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Amendamentul  13 

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 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. invită Comisia și statele membre să se 

asigure că toate propunerile legislative din 

cadrul uniunii energiei fac obiectul 

procedurii legislative ordinare, care 

presupune o implicare totală a 

Parlamentului European și, astfel, 

asigurarea unui control democratic eficient; 

se așteaptă ca viitorul cadru de 

guvernanță post-2020 pentru uniunea 

energetică să fie ambițios, fiabil, 

transparent, democratic, să implice pe 

deplin Parlamentul și să asigure 

realizarea obiectivelor pentru 2030 

privind clima și energia, în special prin 

punerea deplină în aplicare, asigurarea 

respectării și actualizarea legislației 

existente în domeniul energiei și al climei; 

solicită Comisiei, fără a aduce atingere 

altor obligații de raportare, să prezinte 

anual un raport privind implementarea 

uniunii energetice, incluzând detalii cu 

privire la punerea în aplicare a legislației 

în domeniul energiei și la progresele 

realizate în vederea atingerii obiectivelor 

pentru 2020 și 2030, precum și să 

elaboreze și să actualizeze un set de 

indicatori-cheie care să fie incluși în 

raport și să permită evaluarea progreselor 

în ceea ce privește uniunea energetică; 

astfel de indicatori ar putea include, 

printre altele, capacitatea de 

2. respinge modelul de guvernanță a 

uniunii energiei formulat de Comisie, 

care încearcă să transfere UE competențe 

exclusive ale statelor membre, consacrate 

la articolul 194 din TFUE; observă 

totodată că o astfel de guvernanță, 

concepută după modelul semestrului 

european, riscă să reproducă conflictele 

politice majore între statele membre 

provocate de acesta din urmă; invită 

Comisia să se asigure că toate propunerile 

legislative din cadrul uniunii energiei fac 

obiectul procedurii legislative ordinare, 

care presupune o implicare totală a 

Parlamentului European și, astfel, 

asigurarea unui control democratic eficient; 
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interconectare, integrarea pieței, 

reducerea importurilor de energie, nivelul 

de diversificare, prețurile și costurile 

pentru energie, producerea de energie la 

nivelul comunităților și la nivel local, 

nivelurile de sărăcie și vulnerabilitate 

energetică; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Amendamentul  14 

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 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. consideră că dezvoltarea 

infrastructurii energetice în vederea 

asigurării continuității și securității 

aprovizionării în UE ar trebui 

implementată fără prejudecăți politice și 

evaluată pe baza costurilor și a securității 

aprovizionării; 

Or. en 



 

AM\1081266RO.doc  PE573.403v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

9.12.2015 A8-0341/15 

Amendamentul  15 

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 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază faptul că este extrem de 

important ca UE să pună capăt izolării 

unor state membre și regiuni în raport cu 

piața internă a energiei, astfel cum s-a 

demonstrat în urma testelor de rezistență în 

domeniul gazelor efectuate de Comisie; în 

acest sens, invită Comisia să efectueze 

astfel de teste periodic; consideră că UE 

ar trebui să sprijine cu prioritate aceste 

țări, care sunt cele mai vulnerabile, să își 

diversifice sursele și rutele de 

aprovizionare; solicită, în acest sens, 

statelor membre și Comisiei să pună în 

aplicare fără întârziere recomandările 

referitoare la testele de rezistență a 

sistemului de gaze; recomandă Comisiei să 

ia în considerare efectuarea unor „teste de 

rezistență în domeniul energiei electrice”, 

pentru a oferi o perspectivă generală asupra 

rezilienței în ceea ce privește situația 

generală a pieței energetice; subliniază că 

astfel de teste ar trebui să identifice în 

special starea, capacitatea și durabilitatea 

întregii rețele naționale de transport, 

precum și nivelul de interconectare și 

capacitatea transfrontalieră; de asemenea, 

subliniază că recomandările ulterioare 

bazate pe astfel de teste de rezistență 

trebuie să includă evaluări complete ale 

impactului în ceea ce privește atât 

planurile naționale, cât și obiectivele 

12. subliniază faptul că important să se 

pună capăt izolării unor state membre și 

regiuni în raport cu piața internă a energiei, 

astfel cum s-a demonstrat în urma testelor 

de rezistență în domeniul gazelor efectuate 

de Comisie; solicită, în acest sens, statelor 

membre și Comisiei să pună în aplicare 

fără întârziere recomandările referitoare la 

testele de rezistență a sistemului de gaze; 

recomandă Comisiei să ia în considerare 

efectuarea unor „teste de rezistență în 

domeniul energiei electrice”, pentru a oferi 

o perspectivă generală asupra rezilienței în 

ceea ce privește situația generală a pieței 

energetice; subliniază că astfel de teste ar 

trebui să identifice în special starea, 

capacitatea și durabilitatea întregii rețele 

naționale de transport, precum și nivelul de 

interconectare și capacitatea 

transfrontalieră; de asemenea, subliniază că 

recomandările ulterioare bazate pe astfel de 

teste de rezistență trebuie să includă 

evaluări complete ale impactului în ceea ce 

privește planurile naționale referitoare la 

abordarea tuturor punctelor de acțiune care 

rezultă din acestea; 
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Uniunii referitoare la abordarea tuturor 

punctelor de acțiune care rezultă din 

acestea; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Amendamentul  16 

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 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12a. îndeamnă Comisia să nu divizeze 

actualele zone de ofertare lichide și 

funcționale care au adus beneficii atât 

producătorilor, cât și consumatorilor; 

consideră că zona tarifară austriaco-

germană este un exemplu de bune practici 

care nu ar trebui să fie divizată, ci 

sprijinită; îndeamnă Comisia ca, în 

momentul luării deciziei, să țină seama nu 

numai de avizul și mandatul ACER, ci și 

de implicațiile și de beneficiile mai ample 

pe care o zonă de ofertare mai mare le 

prezintă pentru securitatea energetică, 

consumatori și producători; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Amendamentul  17 

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 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea sub aspect 

cantitativ și calitativ a aprovizionării cu 

energie și competitivitatea reprezintă 

problemele cele mai urgente care impun 

statelor membre să își actualizeze 

coordonarea și cooperarea la nivelul UE 

cu vecinii săi, atunci când elaborează 

politici în domeniul energiei; invită 

Comisia, în acest sens, să examineze 

modul în care structura actuală a măsurilor 

de prevenire și de intervenție în caz de 

urgență la nivel național ar putea fi 

îmbunătățită atât la nivel regional, cât și la 

nivelul UE; 

13. ia act de faptul că, în contextul viitoarei 

uniuni energetice, securitatea sub aspect 

cantitativ și calitativ a aprovizionării cu 

energie și competitivitatea reprezintă 

problemele cele mai urgente care impun 

statelor membre să își actualizeze 

cooperarea cu vecinii săi, atunci când 

elaborează politici în domeniul energiei; 

invită statele membre, în acest sens, să 

examineze modul în care structura actuală 

a măsurilor de prevenire și de intervenție în 

caz de urgență la nivel național ar putea fi 

îmbunătățită la nivel regional; 

Or. en 



 

AM\1081266RO.doc  PE573.403v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

9.12.2015 A8-0341/18 

Amendamentul  18 

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 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că mecanismele de capacitate 

naționale ar trebui să fie utilizate numai în 

ultimă instanță, după ce au fost luate în 

calcul toate celelalte opțiuni, inclusiv 

interconectarea sporită cu țările vecine, 

măsuri privind reacția din partea cererii și 

alte forme de integrare a piețelor regionale; 

14. consideră că mecanismele de capacitate 

naționale nu ar trebui să fie utilizate atât 

timp cât există alte opțiuni, inclusiv 

interconectarea sporită cu țările vecine, 

măsuri privind reacția din partea cererii și 

alte forme de integrare a piețelor regionale; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Amendamentul  19 

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 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. consideră că uniunea energetică 

implică negocierea unitară cu țările terțe; 

invită Comisia să analizeze caracterul 

adecvat și structura potențială ale unui 
mecanism voluntar de achiziționare 

colectivă și impactul acestuia asupra 

funcționării pieței interne a gazelor și 

asupra întreprinderilor afectate, precum 

și contribuția unui astfel de mecanism la 

garantarea securității aprovizionării cu 

gaze; constată că, întrucât există mai 

multe modele de mecanisme de 

achiziționare colectivă, trebuie să se 

depună eforturi suplimentare pentru a 

stabili care este cel mai avantajos model 

bazat pe piață aplicabil regiunilor UE și 

furnizorilor în cauză, precum și condițiile 

în care ar putea fi introdus un mecanism 

voluntar de achiziționare colectivă; 

consideră că coordonarea pozițiilor și 

achizițiile colective de gaze naturale ar 

trebui să înceapă la nivel regional; 

recomandă, între timp, Comisiei și 

Secretariatului Comunității Energiei să 

sprijine statele membre și, respectiv, părțile 

contractante ale Comunității Energiei care 

doresc să negocieze contracte energetice în 

mod voluntar, în conformitate cu acquis-

ul privind piața internă a UE și cu 

normele UE în materie de concurență, 

precum și cu normele Organizației 

15. reiterează faptul că orice mecanism 

obligatoriu de achiziționare colectivă la 

nivelul UE și orice rol al Comisiei în 

cadrul negocierilor sau al acordurilor 

interguvernamentale contravin articolului 

194 din TFUE; consideră că coordonarea 

pozițiilor și achizițiile colective de gaze 

naturale ar trebui să înceapă la nivel 

regional; recomandă, între timp, Comisiei 

și Secretariatului Comunității Energiei să 

sprijine statele membre și, respectiv, părțile 

contractante ale Comunității Energiei care 

doresc să negocieze contracte energetice în 

mod voluntar; 
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Mondiale a Comerțului, și să asigure 

protecția informațiilor sensibile din punct 

de vedere comercial; subliniază faptul că 

la baza contractelor din domeniul energiei 

trebuie să se afle prețurile pieței și 

concurența; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Amendamentul  20 

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 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

dublarea propusă a capacității conductei 

Nordstream și la efectele pe care aceasta 

le-ar putea avea asupra securității 

energetice, diversificării aprovizionării și 

principiului solidarității dintre statele 

membre; subliniază, în contextul discuțiilor 

trilaterale în curs dintre UE, Ucraina și 

Rusia, necesitatea de a asigura 

aprovizionarea cu energie pe termen lung 

către și prin Ucraina; 

19. aprobă dublarea propusă a capacității 

conductei Nordstream și efectele pe care 

aceasta le-ar putea avea asupra securității 

energetice, diversificării aprovizionării și 

principiului solidarității dintre statele 

membre; subliniază, în contextul discuțiilor 

trilaterale în curs dintre UE, Ucraina și 

Rusia, necesitatea de a diversifica rutele 

pentru aprovizionarea cu energie pe 

termen lung către și prin Ucraina, Belarus, 

Marea Baltică și Marea Neagră; 

Or. en 

 

 


