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Amendamentul  77 

Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

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, în 

sistemele de management al cererii de 
energie și în capacitățile de stocare 

electrică, pentru a face față dezvoltării 

producției descentralizate din surse 

regenerabile; reamintește, în același timp, 

importanța acordării unei atenții 

deosebite tehnologiilor HVDC (curent 

electric direct de înaltă tensiune) ca 

soluție pentru problema instabilității 

surselor regenerabile de energie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Amendamentul  78 

Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 140 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

140. subliniază că energia nucleară ar 

trebui să fie sprijinită sub orice formă de 

mecanismul de finanțare al UE sau de 

instituțiile financiare ale UE; 

eliminat 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Amendamentul  79 

Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

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; 

eliminat 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Amendamentul  80 

Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

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; 

eliminat 

Or. en 

 

 


