
 

AM\1081288RO.doc  PE573.403v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

9.12.2015 A8-0341/67 

Amendamentul  67 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 40 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  - având în vedere Rezoluția sa din 

15 decembrie 2015 referitoare la 

realizarea obiectivului de interconectare 

electrică de 10 % - Pregătirea rețelei de 

energie electrică a Europei pentru 2020
1
, 

 

__________________________________ 

1 Texte adoptate, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Amendamentul  68 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. subliniază că un viitor model corect 

conceput al pieței energiei electrice din UE 

este urgent necesar și trebuie să aibă drept 

obiectiv promovarea investițiilor necesare 

pentru garantarea aprovizionării pe termen 

lung și o integrare optimizată din punctul 

de vedere al securității rețelei, bazată în 

mai mare măsură pe piață, a surselor de 

energie regenerabile, ținând în același timp 

seama în totalitate de natura schimbătoare 

a cererii și ofertei de energie, inclusiv de 

acceptarea sporită a microgenerării, de 

tehnologia pentru satisfacerea cererii și de 

proporția tot mai mare a energiei din surse 

regenerabile; ia act, în această privință, de 

nevoia de standarde comune pentru rețelele 

inteligente, ca element-cheie pentru 

asigurarea unei aprovizionări stabile și a 

unui flux liber al energiei peste frontiere, 

contribuind astfel la securitatea energetică; 

de asemenea, subliniază rolul pe care îl 

poate juca dezvoltarea rețelelor de energie 

inteligente și a instalațiilor noi de stocare a 

energiei, în vederea creșterii nivelului 

surselor regenerabile de energie (SRE) la 

nivel european și a asigurării dezvoltării 

acestei infrastructuri în coroborare cu 

terminalele SRE regionale; 

58. subliniază că un viitor model corect 

conceput al pieței energiei electrice din UE 

este urgent necesar și trebuie să aibă drept 

obiectiv promovarea investițiilor necesare 

pentru garantarea aprovizionării pe termen 

lung și o integrare optimă din punctul de 

vedere al stabilității rețelei a surselor de 

energie regenerabile, ținând în același timp 

seama în totalitate de natura schimbătoare 

a cererii și ofertei de energie, inclusiv de 

acceptarea sporită a microgenerării, de 

tehnologia pentru satisfacerea cererii și de 

proporția tot mai mare a energiei din surse 

regenerabile; ia act, în această privință, de 

nevoia de standarde comune pentru rețelele 

inteligente, ca element-cheie pentru 

asigurarea unei aprovizionări stabile și a 

unui flux liber al energiei peste frontiere, 

contribuind astfel la securitatea energetică; 

de asemenea, subliniază rolul pe care îl 

poate juca dezvoltarea rețelelor de energie 

inteligente și a instalațiilor noi de stocare a 

energiei, în vederea creșterii nivelului 

surselor regenerabile de energie (SRE) la 

nivel european și a asigurării dezvoltării 

acestei infrastructuri în coroborare cu 

terminalele SRE regionale; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Amendamentul  69 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  59a. salută Rezoluția sa din 

15 decembrie 2015 referitoare la 

realizarea obiectivului de interconectare 

electrică de 10 % - Pregătirea rețelei de 

energie electrică a Europei pentru 2020; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Amendamentul  70 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 inteligente 

naționale, regionale și locale, în 

managementul cererii de energie, în 

capacitățile de stocare a energiei și în 

tehnologiile flexibile de generare a 

energiei/de transformare a energiei 

electrice în gaze/de transformare a 

energiei electrice în energie termică, 

pentru a face față dezvoltării producției 

descentralizate din surse regenerabile; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Amendamentul  71 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 107 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  107a. reamintește că limitarea creșterii 

temperaturii globale la o medie de 2°C nu 

garantează evitarea unui impact 

nefavorabil semnificativ asupra climei; 

subliniază că eliminarea treptată a 

emisiilor globale de dioxid de carbon 

până în 2050 sau imediat după este 

necesară pentru a menține planeta pe o 

traiectorie eficace din punctul de vedere 

al costurilor privind emisiile, compatibilă 

cu obiectivul de sub 2°C; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Amendamentul  72 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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. 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 conduce 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, 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; 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Amendamentul  73 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 139 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

139. observă că, în 2014, energia nucleară 

a reprezentat 27 % din mixul energetic al 

UE și peste jumătate din întreaga energie 

cu emisii reduse de dioxid de carbon din 

UE și că 130 din 132 de centrale nucleare 

din UE urmează a fi dezafectate până în 

2050, provocând un gol uriaș de energie 

de bază și cu emisii reduse de dioxid de 

carbon în mixul energetic al UE; 

recunoaște că unele state membre au ales 

să renunțe la energia nucleară, în timp ce 

altele iau în considerare dezvoltarea de 

noi centrale nucleare pentru a reuși să 

realizeze obiectivele europene și naționale 

legate de energie și climă și invită 

Comisia să asigure faptul că UE oferă un 

cadru care, în acord cu normele pieței 

interne și din domeniul concurenței, le 

permite statelor membre să construiască 

noi centrale nucleare dacă doresc acest 

lucru; 

139. observă că, în 2013, energia electrică 

produsă din surse regenerabile reprezenta 

26 % din producția totală brută de energie 

electrică din UE; constată că, în perioada 

1990 - 2012, producția totală de energie 

electrică din surse regenerabile a crescut 

cu 177 %; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Amendamentul  74 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 141 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

141. observă că energia nucleară este una 

dintre cele mai importante surse ale 

sistemului energetic european, asigurând 

emisii reduse de CO2 și limitând totodată 

dependența de importuri, asigurând o 

producție stabilă de energie electrică care 

poate aproviziona piața internă și poate 

asigura o bază stabilă pentru un sistem 

energetic care permite includerea surselor 

regenerabile de energie; 

141. observă că energia nucleară intră în 

domeniul de aplicare a Tratatului de 

instituire a Comunității Europene a 

Energiei Atomice (Tratatul CEEA); 

reamintește că rolul Parlamentului în 

cadrul procesului decizional în temeiul 

Tratatului CEEA este limitat, 

Parlamentul având doar competențe 

consultative; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Amendamentul  75 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 142 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

142. solicită statelor membre care elimină 

treptat energia nucleară să se asigure că 

aceasta este înlocuită cu un mod de 

producere a energiei care poate asigura 

aceeași aprovizionare cu energie și care 

contribuie la stabilizarea sistemului 

comun de producție și distribuție; 

142. reamintește că declarația scrisă a 

Comisiei din 2003 și Recomandarea 

Comisiei din 24 octombrie 2006 

(2006/851/Euratom) privind dezafectarea 

instalațiilor nucleare afirmă că „un fond 

separat, cu un control adecvat asupra 

utilizării prudente ar trebui să fie 

opțiunea preferată pentru toate instalațiile 

nucleare” și invită Comisia să transpună 

această abordare într-un act juridic 

obligatoriu; 

Or. en 

 

 


