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9.12.2015 A8-0341/45 

Amendamentul  45 

Roger Helmer, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât schimbările climatice, prețurile 

necompetitive la energie și o dependență 

extrem de ridicată față de furnizorii din țări 

terțe, care nu prezintă încredere, pun în 

pericol sustenabilitatea sistemului energetic 

european; 

H. întrucât prețurile necompetitive la 

energie și o dependență extrem de ridicată 

față de furnizorii din țări terțe, care nu 

prezintă încredere, pun în pericol 

sustenabilitatea sistemului energetic 

european; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/46 

Amendamentul  46 

Roger Helmer, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

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 fiecare stat membru ar trebui să 

acorde prioritate eficienței energetice și 

diminuării cererii de energie, în scopul de a 

proteja securitatea energetică în Europa; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Amendamentul  47 

Roger Helmer, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia și statele membre să 

depună eforturi în vederea asigurării unor 

prețuri și costuri mai sustenabile și mai 

competitive la energia importată pentru 

cetățenii și întreprinderile europene prin 

intermediul diversificării aprovizionării 

(surse de energie, furnizori și rute); în 

acest sens, invită Comisia să promoveze 

construcția de coridoare prioritare 

relevante în materie de infrastructură 

energetică, astfel cum se precizează în 

anexa I la Regulamentul privind rețelele 

transeuropene de energie (TEN-E) și în 

partea a II-a a anexei I la Regulamentul 

privind Mecanismul pentru 

interconectarea Europei (MIE), 

concentrându-se în special pe statele 

membre al căror grad de dependență este 

ridicat; invită Comisia să acorde prioritate 

capacităților interne existente, inclusiv 

resurselor energetice ale Europei; 

7. încurajează statele membre să depună 

eforturi în vederea asigurării unor prețuri și 

costuri mai competitive la energia 

importată pentru toți cetățenii și toate 

întreprinderile prin intermediul 

diversificării aprovizionării (surse de 

energie, furnizori și rute); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Amendamentul  48 

Roger Helmer, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază că o mai mare eficiență 

energetică în UE ar reduce riscul 

dependenței și ar consolida astfel poziția de 

negociere a UE în chestiuni legate de 

energie; 

20. subliniază că o mai mare eficiență 

energetică în Europa ar reduce riscul 

dependenței și ar consolida astfel pozițiile 

de negociere ale statelor membre în 

chestiuni legate de energie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Amendamentul  49 

Roger Helmer, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia să adopte măsuri 

concrete în vederea reducerii dependenței 

de importurile de energie, să monitorizeze 

gradul de diversificare a importurilor și să 

publice regulat rapoarte intermediare în 

această privință; 

25. încurajează statele membre să adopte 

măsuri concrete în vederea reducerii 

dependenței de importurile de energie, să 

monitorizeze gradul de diversificare a 

importurilor și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Amendamentul  50 

Roger Helmer, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. invită Comisia să încurajeze și să 

sprijine proiectele de cooperare regională 

între operatorii de rețele de distribuție a 

energiei electrice și a gazelor, care sunt 

cruciale pentru o energie sigură, 

competitivă și durabilă, oferind asistență 

pentru producția locală de energie (în 

special din surse regenerabile), pentru 

abordarea transformărilor tehnologice 

(rețele inteligente, contoare inteligente 

etc.) și pentru noile moduri de producție și 

de consum (vehicule electrice etc.); 

74. încurajează statele membre să sprijine 

proiectele de cooperare regională între 

operatorii de rețele de distribuție a energiei 

electrice și a gazelor, care sunt cruciale 

pentru o energie sigură, competitivă și 

durabilă, oferind asistență pentru producția 

locală de energie și pentru abordarea 

transformărilor tehnologice; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Amendamentul  51 

Roger Helmer, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 80 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. invită Comisia și statele membre să 

faciliteze dezvoltarea și extinderea într-o 

mai mare măsură a surselor locale și 

regionale de energie regenerabilă și a 

rețelelor de distribuție locale și regionale, 

precum și a rețelelor de termoficare, prin 

intermediul unor politici care să elimine 

barierele actuale și să contribuie la 

transformarea pieței; invită Comisia să 

propună orientări privind consumul 

propriu de energie pentru a promova 

utilizarea sa și a proteja drepturile 

consumatorilor; 

80. încurajează statele membre să 

faciliteze dezvoltarea și extinderea într-o 

mai mare măsură a surselor interne, locale 

și regionale, de energie regenerabilă și a 

rețelelor de distribuție locale și regionale, 

precum și a rețelelor de termoficare; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Amendamentul  52 

Roger Helmer, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 96 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

96. consideră că industria are nevoie de 

semnale clare din partea decidenților 

politici, pentru a realiza investițiile 

necesare în realizarea obiectivelor 

energetice ale UE; subliniază, prin 

urmare, necesitatea unor ținte ambițioase 

și a unui cadru de reglementare care să 

stimuleze inovarea, fără a crea sarcini 

administrative inutile, în vederea 

promovării optime a eficienței energetice 

în context național; 

eliminat 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Amendamentul  53 

Roger Helmer, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 108 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

108. consideră că dezvoltarea de surse de 

energie regenerabile este esențială pentru 

uniunea energetică, având în vedere 

costurile energiei; subliniază rolul 

esențial al energiilor regenerabile din UE 

pentru securitatea energetică și 

independența politică și economică, prin 

reducerea nevoii de importuri de energie; 

subliniază rolul esențial al energiilor 

regenerabile pentru îmbunătățirea 

calității aerului și crearea de locuri de 

muncă și de creștere economică; 

consideră că energiile regenerabile 

asigură energie sigură, durabilă, 

competitivă și accesibilă și joacă un rol 

important în asumarea rolului de lider al 

Europei în domeniul economiei verzi și în 

dezvoltarea de noi industrii și tehnologii; 

subliniază că, în această privință, modul 

în care este concepută actualmente piața 

energiei ar trebui să fie mai dinamic și 

mai flexibil, pentru integrarea pe piață a 

unor surse variabile de energie; atrage 

atenția asupra faptului că costurile de 

producție a energiei din surse 

regenerabile au scăzut considerabil în 

ultimii ani; subliniază importanța 

dezvoltării unei infrastructuri 

transfrontaliere și a intensificării 

activităților de cercetare și inovare pentru 

realizarea unor rețele energetice mai 

108. subliniază că, în ciuda marii 

incertitudini legate de teoria IPCC privind 

schimbările climatice, UE a risipit sume 

importante de bani pe energii din surse 

regenerabile scumpe și intermitente, a 

crescut prețul la energie și a slăbit 

competitivitatea industriei europene; 
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inteligente și a unor soluții noi de stocare 

a energiei, precum și a unor tehnologii 

flexibile de generare pentru integrarea 

energiilor din surse regenerabile; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Amendamentul  54 

Roger Helmer, David Coburn 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 143 

 

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, iar decizia privind 

decarbonizarea sau nu a economiei 
trebuie să fie adoptată în mod suveran de 

fiecare stat membru; 

Or. en 

 

 


