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Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. invită statele membre să dezvolte 

strategii energetice pe termen lung, având 

în vedere obiectivul pe termen lung de 

reducere cu 80-95 % a emisiilor de gaze cu 

efect de seră până în 2050; 

3. invită statele membre ca, având în 

vedere obiectivul pe termen lung de 

reducere cu 80-95 % a emisiilor de gaze cu 

efect de seră până în 2050, să dezvolte 

strategii energetice pe termen lung, care 

ar trebui însoțite de eforturi similare din 

partea celor mai mari poluatori ai lumii;  

Or. en 
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Amendamentul  56 

Evžen Tošenovský 

în numele Grupului ECR 

 

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 Mondiale a 

15. consideră că uniunea energetică 

implică o abordare mai coordonată în 

raport 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 Mondiale a 
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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; 

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 A8-0341/57 

Amendamentul  57 

Evžen Tošenovský 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 174 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

174. invită Comisia să furnizeze o 

cartografiere explicită a diverselor fonduri 

și instrumente de finanțare, cum ar fi 

Programul InvestEU, Mecanismul pentru 

interconectarea Europei (PCI), fondurile 

pentru C-D, fondurile structurale și de 

investiții, instrumentele de finanțare a 

rețelei inteligente (ERA-Net Plus), 

Programul Orizont 2020 (H2020), BEI, 

Programul energetic european pentru 

redresare (PEER), Mecanismul pentru 

conectarea Europei - Energie (CEF-E), 

programul NER 300, Fondul de Cercetare 

pentru Cărbune și Oțel și Eurogia+, și să 

clarifice normele de eligibilitate pentru 

fiecare dintre aceste programe;  

174. invită Comisia să furnizeze o 

cartografiere explicită a diverselor fonduri 

și instrumente de finanțare, cum ar fi 

Programul InvestEU, Mecanismul pentru 

interconectarea Europei (PCI), fondurile 

pentru C-D, fondurile structurale și de 

investiții, instrumentele de finanțare a 

rețelei inteligente (ERA-Net Plus), 

Programul Orizont 2020 (H2020), BEI, 

Programul energetic european pentru 

redresare (PEER), Mecanismul pentru 

conectarea Europei - Energie (CEF-E), 

programul NER 300, Fondul de Cercetare 

pentru Cărbune și Oțel și Eurogia+, și să 

clarifice normele de eligibilitate pentru 

fiecare dintre aceste programe, care nu ar 

trebui să discrimineze tehnologiile care 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

climatice și energetice ale UE pentru 

2030;  

Or. en 

 

 


