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9.12.2015 A8-0341/31 

Amendamentul  31 

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 71 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

71. salută importanța pe care Comisia o 

atribuie cooperării regionale consolidate; 

solicită Comisiei să analizeze și să 

stabilească scara de energie electrică 

optimă și cooperarea în materie de rețea (și 

piață) de gaze din UE; subliniază faptul că, 

în unele cazuri, statele membre sunt puse 

în poziția de a stabili ce este necesar pe 

teritoriile lor, iar în alte cazuri există o 

valoare adăugată clară în cooperarea 

direcționată de UE; subliniază, cu toate 

acestea, faptul că, în unele cazuri, s-a 

constatat că, prin realizarea unei cooperări 

la nivel regional în ceea ce privește 

provocările comune, grupurile de state 

membre au obținut rezultate mai rapide, 

cum ar fi în cadrul Forumului pentalateral 

pentru energie electrică; împărtășește 

poziția Comisiei potrivit căreia acordurile 

regionale existente pot fi un model pentru 

UE în ansamblul său; 

71. salută cooperarea regională 

consolidată; solicită Comisiei să analizeze 

și să stabilească scara de energie electrică 

optimă și cooperarea în materie de rețea (și 

piață) de gaze din UE; subliniază faptul că 

statele membre sunt cele mai în măsură să 

stabilească ce este necesar pe teritoriile 

lor; subliniază faptul că, în unele cazuri, s-a 

constatat că, prin realizarea unei cooperări 

la nivel regional în ceea ce privește 

provocările comune, grupurile de state 

membre au obținut rezultate mai rapide, 

cum ar fi în cadrul Forumului pentalateral 

pentru energie electrică; împărtășește 

poziția Comisiei potrivit căreia acordurile 

regionale existente pot fi un model pentru 

celelalte state membre; își exprimă 

îngrijorarea atunci când astfel de realizări 

sunt anulate prin decizii arbitrare ale 

ACER; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Amendamentul  32 

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 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. solicită dezvoltarea unor piețe 

regionale ale energiei electrice și gazelor 

bine integrate și competitive care să 

asigure gradul de adecvare și flexibilitate al 

sistemului de energie și care să acopere 

toate părțile Uniunii; solicită Comisiei să 

acționeze în mod decisiv și transparent 

împotriva tuturor cazurilor de 

protecționism și de comportament 
anticoncurențial, precum și împotriva 

barierelor în calea intrării și ieșirii de pe 

piețe; subliniază importanța asigurării unor 

cadre de reglementare naționale stabile, a 

înlăturării barierelor administrative și a 

raționalizării procedurilor administrative 

naționale, inclusiv pentru a garanta condiții 

de concurență echitabile pentru proiectele 

axate pe cetățeni; 

76. solicită dezvoltarea unor piețe 

regionale ale energiei electrice și gazelor 

bine integrate și competitive care să 

asigure gradul de adecvare și flexibilitate al 

sistemului de energie și care să acopere 

toate părțile Uniunii; solicită Comisiei să 

acționeze în mod decisiv și transparent 

împotriva comportamentului 

anticoncurențial, precum și împotriva 

barierelor în calea intrării și ieșirii de pe 

piețe; subliniază importanța asigurării unor 

cadre de reglementare naționale stabile, a 

înlăturării barierelor administrative și a 

raționalizării procedurilor administrative 

naționale, inclusiv pentru a garanta condiții 

de concurență echitabile pentru proiectele 

axate pe cetățeni; reiterează faptul că zona 

de ofertare austriaco-germană reprezintă 

un exemplu de bune practici pentru o 

astfel de piață regională a energiei 

electrice; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Amendamentul  33 

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 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. subliniază faptul că, pentru a echilibra 

cu succes piața internă, este nevoie de 

investiții nu numai în interconectori, ci și, 

printre altele, în rețelele naționale, în 

centralele electrice pe bază de combustibili 

fosili și cu tehnologie de captare a 

carbonului, în centralele nucleare noi (în 

statele membre care doresc să aibă astfel de 

centrale) ca sursă critică de energie 

electrică de bază cu consum redus de 

carbon, în capacitățile de stocare (cum ar fi 

terminalele GNL), în rețelele inteligente și 

în tehnologiile flexibile de generare, pentru 

a face față dezvoltării producției 

descentralizate din surse regenerabile; 

77. subliniază faptul că, pentru a echilibra 

cu succes piața internă, este nevoie de 

investiții nu numai în interconectori, ci și, 

printre altele, în rețelele naționale, în 

centralele electrice pe bază de combustibili 

fosili echipate cu cele mai bune tehnologii 

antipoluare disponibile, în centralele 

nucleare noi (în statele membre care doresc 

să aibă astfel de centrale) ca sursă critică 

de energie electrică de bază cu consum 

redus de carbon, în capacitățile de stocare 

(cum ar fi terminalele GNL), în rețelele 

inteligente și în tehnologiile flexibile de 

generare, pentru a face față dezvoltării 

producției descentralizate din surse 

regenerabile; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Amendamentul  34 

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 87 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

87. invită Comisia ca, atunci când 

stabilește foaia de parcurs pentru 

eliminarea treptată a prețurilor 

reglementate, să păstreze posibilitatea de 

reglementare a prețurilor și de 

standardizare a structurilor tarifare, dacă 

acestea sunt destinate să limiteze rentele de 

monopol sau profiturile excepționale care 

perturbă piața, în vederea protejării 

consumatorilor vulnerabili sau a facilitării 

comparării tarifelor practicate de furnizori 

concurenți; 

87. invită statele membre să păstreze 

reglementarea prețurilor și standardizarea 

structurilor tarifare, dacă acestea sunt 

destinate să limiteze rentele de monopol 

sau profiturile excepționale care perturbă 

piața, în vederea protejării consumatorilor 

vulnerabili sau a facilitării comparării 

tarifelor practicate de furnizori concurenți; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Amendamentul  35 

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 90 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  90a. îndeamnă Comisia să investigheze 

posibilele domenii unde efectele 

eforturilor în materie de eficiență 

energetică și ETS se subminează reciproc; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Amendamentul  36 

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 91 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

91. solicită Comisiei și statelor membre să 

aplice principiul „eficienței energetice 

primordiale”; constată că, potrivit 

Agenției Internaționale a Energiei, 

eficiența energetică reprezintă „primul 

combustibil” și este cea mai profitabilă 

investiție dintre toate sursele de energie; 

subliniază că câștigurile în termeni de 

eficiență energetică, îndeosebi reducerea 

pierderilor de energie din clădiri, au un 

efect crucial asupra reducerii importurilor 

de energie ale UE din țări terțe, în 

condițiile în care 61 % din gazele importate 

în Uniunea Europeană sunt utilizate în 

clădiri, în principal pentru încălzire; 

solicită, în acest sens, ca proiectele de 

infrastructură și de eficiență energetică să 

fie tratate ca investiții-cheie de importanță 

egală cu investițiile în noile capacități de 

producție; 

91. subliniază că câștigurile în termeni de 

eficiență energetică, îndeosebi reducerea 

pierderilor de energie din clădiri, au un 

efect crucial asupra reducerii importurilor 

de energie ale UE din țări terțe, în 

condițiile în care 61 % din gazele importate 

în Uniunea Europeană sunt utilizate în 

clădiri, în principal pentru încălzire; 

solicită, în acest sens, ca proiectele de 

infrastructură și de eficiență energetică să 

fie tratate ca investiții-cheie de importanță 

egală cu investițiile în noile capacități de 

producție; consideră că principiul 

„eficienței energetice înainte de toate” 

este în contradicție directă cu măsurile 

prevăzute în cadrul ETS; îndeamnă, prin 

urmare, la realizarea unui exercițiu de 

analiză și a unei evaluări a impactului cu 

privire la modul în care aceste două 

principii se influențează reciproc; 

Or. en 



 

AM\1081270RO.doc  PE573.403v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

9.12.2015 A8-0341/37 

Amendamentul  37 

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 

Subtitlul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Către o economie sustenabilă Restabilirea creșterii economice 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Amendamentul  38 

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 111 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

111. subliniază că este necesar să se pună 

capăt subvențiilor dăunătoare mediului, 

care trebuie identificate și eliminate urgent, 

având în vedere că reprezintă o risipă de 

bani publici, folosiți mai întâi pentru a 

sprijini practici poluate și apoi pentru a 

curăța în urma lor; 

111. subliniază că este necesar să se pună 

capăt tuturor subvențiilor, care trebuie 

identificate și eliminate urgent, având în 

vedere că reprezintă o risipă de bani publici 

și conduc la prețuri mai ridicate pentru 

consumatori – gospodării și industrie – și 

la diminuarea securității energetice; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Amendamentul  39 

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 112 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

112. subliniază faptul că tranziția la o 

economie competitivă și durabilă cu 

emisii reduse de dioxid de carbon oferă 

oportunități semnificative în materie de 

creare de locuri de muncă, inovare, 

creștere și facturi mai mici la energie 

pentru utilizatorii comerciali și casnici; 

recunoaște însă că aceste oportunități nu 

pot fi fructificate decât printr-o cooperare 

strânsă între Comisie, statele membre, 

autoritățile locale și regionale, cetățeni și 

industrie, care să aibă ca rezultat cele mai 

eficiente stimulente și cadre de 

reglementare; observă că o decarbonizare 

bine gestionată nu ar trebui să conducă la 

creșterea costurilor energiei, la pauperitate 

energetică, la dezindustrializarea 

economiei europene sau la creșterea 

nivelului șomajului; prin urmare, insistă 

asupra implicării active a partenerilor 

sociali pentru a face față impactului 

social al tranziției către o uniune 

energetică durabilă; subliniază că sunt 

necesare politici armonizate la nivelul 

UE, bazate pe piață și totodată neutre din 

punct de vedere tehnologic, care să țină 

seama de toate textele legislative relevante 

și de toate obiectivele UE relevante și care 

să contribuie la realizarea acestora la cele 

mai mici costuri pentru societate; 

112. observă că decarbonizarea a condus 

la creșterea costurilor energiei, la 

pauperitate energetică, la 

dezindustrializarea economiei UE și la 

creșterea nivelului șomajului fără niciun 

fel de beneficii de mediu tangibile în 

schimb; subliniază că, pentru a restabili 

creșterea economică, UE are nevoie, 

printre altele, de politici bazate pe piață și 

neutre din punct de vedere tehnologic, la 

cele mai mici costuri pentru societate; 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Amendamentul  40 

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 115 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

115. invită Comisia să se asigure că statele 

membre introduc niveluri minime de 

energie produsă din surse regenerabile 

pentru clădirile noi și renovate și că 

proiectele legate de energia din surse 

regenerabile beneficiază de proceduri 

administrative și de conectare la rețea 

rapide, în special prin aplicarea articolului 

13 alineatul (4) și alineatul (1) litera (f) din 

Directiva 2009/28/CE și a articolului 7 

alineatul (3) din Directiva 2009/72/CE; 

invită Comisia ca, în procesul de revizuire 

a actualei legislații relevante, să crească 

numărul de clădiri echipate cu sisteme care 

funcționează pe bază de energie din surse 

regenerabile, să solicite un ghișeu unic 

pentru procedurile administrative dedicate 

proiectelor la scară mică în materie de 

energie din surse regenerabile și proceduri 

simple de notificare pentru instalațiile cu 

energie din surse regenerabile a căror 

producție este în întregime pentru 

consumul propriu, precum și să creeze un 

cadru pentru sisteme inovatoare de 

conectare la rețea și pentru comercializarea 

serviciilor de rețea la nivelul rețelei de 

distribuție; 

115. invită statele membre să impună 

niveluri minime de energie produsă din 

surse regenerabile pentru clădirile noi și 

renovate și ca proiectele legate de energia 

din surse regenerabile să beneficieze de 

proceduri administrative și de conectare la 

rețea rapide, în special prin aplicarea 

articolului 13 alineatul (4) și alineatul (1) 

litera (f) din Directiva 2009/28/CE și a 

articolului 7 alineatul (3) din Directiva 

2009/72/CE; invită Comisia ca, în procesul 

de revizuire a actualei legislații relevante, 

să crească numărul de clădiri echipate cu 

sisteme care funcționează pe bază de 

energie din surse regenerabile, să solicite 

un ghișeu unic pentru procedurile 

administrative dedicate proiectelor la scară 

mică în materie de energie din surse 

regenerabile și proceduri simple de 

notificare pentru instalațiile cu energie din 

surse regenerabile a căror producție este în 

întregime pentru consumul propriu, precum 

și să creeze un cadru pentru sisteme 

inovatoare de conectare la rețea și pentru 

comercializarea serviciilor de rețea la 

nivelul rețelei de distribuție; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Amendamentul  41 

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 127 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

127. observă că mijloacele de realizare a 

obiectivelor climatice și energetice pentru 

2030 trebuie să fie integrate în politica 

industrială a statelor membre, ținând seama 

de nevoia de reindustrializare; este de 

părere că obiectivele politicilor climatice și 

energetice ale UE și ale cadrului de 

reglementare al UE ar trebui să fie 

coerente și să aducă o abordare mai 

flexibilă, orientată spre piață, în vederea 

asigurării unei uniuni energetice 

rezistente, incorporând obiectivele 

climatice politice pentru 2030 și 

obiectivele de reindustrializare pentru a 

completa politica industrială a statelor 

membre; 

127. observă că mijloacele de realizare a 

obiectivelor climatice și energetice pentru 

2030 nu sunt compatibile cu politica 

industrială a statelor membre, ținând seama 

de nevoia de reindustrializare; este de 

părere că cadrul de reglementare al UE ar 

trebui să fie coerent și să aducă o abordare 

mai flexibilă în vederea asigurării 

obiectivelor de reindustrializare pentru a 

completa politica industrială a statelor 

membre; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Amendamentul  42 

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 130 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

130. subliniază rolul-cheie al schemei de 

comercializare a certificatelor de emisii 

(ETS), ca instrument rentabil bazat pe 

piață, în vederea decarbonizării sistemului 

energetic al Europei și a îndeplinirii 

obiectivului UE de reducere a emisiilor 
pentru 2030 și mai târziu; subliniază că, 

pe lângă rezerva pentru stabilitatea pieței 

(RSP), ar trebui realizată o reformă 

structurală a ETS pentru perioada de 

după 2020, care să țină seama de 

obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 

pentru 2030 și care să includă, atât timp 

cât în alte economii importante nu se 

realizează eforturi comparabile, măsuri 

tangibile și mai armonizate la nivelul UE 

cu privire la relocarea emisiilor de dioxid 

de carbon; 

130. invită Comisia să examineze 

costurile aferente funcției de rezervă a 

centralelor electrice suplimentare care 

sunt necesare pentru a asigura o producție 

de energie fiabilă, atunci când se recurge 

la furnizori de energie dependentă de 

vreme, din surse regenerabile, și în 

special să examineze costurile de acest 

gen impuse de instalațiile eoliene și 

colectoarele solare în momentele în care 

intensitatea vântului este prea ridicată sau 

prea scăzută, pe vreme noroasă sau pe 

timp de noapte; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/43 

Amendamentul  43 

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 134 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

134. deși admite că mixul energetic este, în 

principal, o competență a statelor membre, 

recunoaște preocupările publicului în 

legătură cu fracturarea hidraulică și 

consecințele pe care această tehnologie le 

poate avea pentru climă, mediu și sănătatea 

publică, precum și pentru realizarea 

obiectivului pe termen lung al UE în 

materie de decarbonizare; recunoaște, în 

plus, că fracturarea hidraulică nu poate fi o 

tehnologie viabilă în Uniunea Europeană, 

din cauza potențialului limitat al 

combustibililor neconvenționali de a 

contribui la satisfacerea cererii de energie a 

UE în viitor, în combinație cu investițiile și 

costurile de exploatare ridicate și cu nivelul 

actual scăzut al prețurilor petrolului la 

nivel mondial; consideră că preocupările 

publicului trebuie să fie abordate în mod 

corespunzător și orice activitate de 

fracturare hidraulică ar trebui să respecte 

cele mai înalte standarde în materie de 

climă, mediu și sănătate publică; solicită 

statelor membre care intenționează să se 

angajeze în activități de fracturare 

hidraulică să respecte Recomandarea 

Comisiei din 2014 privind principiile 

minime pentru explorarea și extracția 

hidrocarburilor (cum ar fi gazele de șist) 

prin utilizarea fracturării hidraulice de 

mare volum; 

134. deși admite că mixul energetic este 

exclusiv o competență a statelor membre, 

recunoaște preocupările publicului în 

legătură cu fracturarea hidraulică și 

consecințele pe care această tehnologie le 

poate avea pentru mediu și sănătatea 

publică; recunoaște, în plus, că fracturarea 

hidraulică nu poate fi o tehnologie viabilă 

în Uniunea Europeană pe termen lung, din 

cauza potențialului limitat al 

combustibililor neconvenționali de a 

contribui la satisfacerea cererii de energie a 

UE în viitor, în combinație cu investițiile și 

costurile de exploatare ridicate și cu nivelul 

actual scăzut al prețurilor petrolului la 

nivel mondial; consideră că preocupările 

publicului trebuie să fie abordate în mod 

corespunzător și orice activitate de 

fracturare hidraulică ar trebui să respecte 

standardele în materie de mediu și sănătate 

publică; solicită statelor membre care 

intenționează să se angajeze în activități de 

fracturare hidraulică să respecte 

Recomandarea Comisiei din 2014 privind 

principiile minime pentru explorarea și 

extracția hidrocarburilor (cum ar fi gazele 

de șist) prin utilizarea fracturării hidraulice 

de mare volum; 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

143. consideră că, deși statele membre 

sunt cele care trebuie să-și stabilească 

mixul energetic propriu și deși modalitatea 

în care își decarbonizează economia trebuie 

să fie hotărâtă în mod suveran de fiecare 

stat membru, coordonarea la nivelul UE a 

politicilor și a dezvoltării tehnologice este 

absolut necesară pentru atingerea 

obiectivelor climatice și energetice ale 

Europei și ale statelor membre; recunoaște 

că, în unele domenii, politicile la nivelul 

UE sunt cele mai eficace și că, în multe 

alte domenii, cooperarea și coordonarea 

strânsă între statele membre sunt esențiale; 

recunoaște că, pentru a garanta o astfel 

de coordonare, este necesar un proces de 

guvernanță solid și fiabil; 

143. reiterează faptul că statele membre 

sunt cele care trebuie să-și stabilească 

mixul energetic propriu, că modalitatea în 

care își decarbonizează economia trebuie 

să fie hotărâtă în mod suveran de fiecare 

stat membru și că, prin urmare, orice 

mecanism de guvernanță al UE în 

domeniu contravine articolului 194 din 

TFUE; recunoaște că cooperarea și 

coordonarea strânsă între statele membre, 

eventual facilitate de către Comisie, sunt 

de dorit; 

Or. en 

 

 


