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9.12.2015 A8-0341/58 

Amendamentul  58 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. reiterează faptul că energia este un 

bun social public și, prin urmare, UE ar 

trebui să se concentreze atent pe problema 

legată de sărăcia energetică și să 

promoveze măsuri concrete de soluționare 

a acestei probleme; insistă, în consecință, 

asupra faptului că uniunea energetică ar 

trebui să asigure accesul egal al tuturor la 

energie, să contribuie la prețuri accesibile 

ale energiei în beneficiul consumatorilor, 

să promoveze conexiuni și infrastructuri 

energetice care au un rol strategic în 

beneficiul populației și să consolideze 

controlul public și reglementarea; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/59 

Amendamentul  59 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. consideră că utilizarea fracturării 

hidraulice în Uniune presupune riscuri și 

consecințe negative pentru climă, mediu 

și sănătatea publică și reprezintă o 

amenințare pentru realizarea obiectivului 

pe termen lung al UE de decarbonizare; 

consideră, de asemenea, că, 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, 

fracturarea hidraulică nu este o 

tehnologie promițătoare; prin urmare, 

îndeamnă statele membre să se abțină de 

la orice fel de activități de explorare și 

exploatare a gazelor de șist; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/60 

Amendamentul  60 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, 

Curzio Maltese, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

134. deși admite că mixul energetic este, în 

principal, o competență a statelor membre, 

subliniază preocupările publicului în 

legătură cu fracturarea hidraulică și 

consecințele negative pe care această 

tehnologie le are 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 că statele membre ar 

trebui să respecte cele mai înalte standarde 

în materie de climă, mediu și sănătate 

publică; 
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minime pentru explorarea și extracția 

hidrocarburilor (cum ar fi gazele de șist) 

prin utilizarea fracturării hidraulice de 

mare volum; 

Or. en 

 

 


