
 

AM\1143326RO.docx  PE614.329v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0402/322 

Amendamentul  322 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Guvernanța uniunii energetice 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Strategiile de reducere a emisiilor 

pe termen lung și planurile energetice și 

climatice naționale integrate menționate la 

articolul 3 ar trebui să fie consecvente 

unele cu altele. 

3. Planurile energetice și climatice 

naționale integrate menționate la articolul 3 

sunt consecvente cu strategiile climatice și 

energetice pe termen lung. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament corespunde amendamentului 123 adoptat de ITRE și ENVI. 
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Articolul 14 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre pun de îndată la 

dispoziția publicului strategiile lor 

respective de reducere a emisiilor pe 

termen lung și orice actualizări ale 

acestora. 

4. Statele membre și Comisia își 

dezvoltă strategiile într-un mod deschis și 

transparent și se asigură că publicul și 

toate părțile interesate au posibilitatea de 

a participa la elaborarea strategiilor pe 

termen lung în domeniul climei și al 

energiei, inclusiv prin intermediul 

platformei online, astfel cum se 

menționează la articolul 24. 

4a. Comisia sprijină statele membre în 

elaborarea strategiilor lor pe termen lung 

prin furnizarea de informații cu privire la 

stadiul cunoștințelor științifice și al 

dezvoltării tehnologice care este 

pertinentă pentru realizarea obiectivelor 

menționate la articolul 1. Comisia 

elaborează bune practici și orientări pe 

care statele membre să le utilizeze în 

elaborarea și punerea în aplicare a 

strategiilor lor. 

4b. Comisia poate formula recomandări 

pentru statele membre, care să le faciliteze 

realizarea în mod colectiv a obiectivelor 

Uniunii stabilite la articolul 1 și să  

sprijine statele membre în eforturile lor de 

elaborare și de punere în aplicare a 

strategiilor pe termen lung. 

Or. en 

 


