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Amendamentul 1
Paul Rübig

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază provocările importante cu 
care se confruntă Uniunea în domeniul 
energiei, al tehnologiei informației, al 
cercetării și inovării, îndeosebi în vederea 
asigurării aprovizionării cu energie, a 
combaterii schimbărilor climatice, a 
stimulării unei economii ecologice, a
evitării clivajului digital și a stimulării 
inovării în urma crizei financiare și 
economice; consideră că reducerile 
semnificative ale liniilor bugetare care 
prevăd politici de abordare a acestor 
provocări ar fi în detrimentul redresării 
economice durabile a UE, dezvoltării 
regionale și creării de locuri de muncă;

1. subliniază provocările importante cu 
care se confruntă Uniunea în domeniul 
energiei, al tehnologiei informației, al 
cercetării și inovării, îndeosebi în vederea 
asigurării aprovizionării cu energie, a 
combaterii schimbărilor climatice, a 
stimulării unei economii ecologice, a 
evitării clivajului digital și a stimulării 
inovării în urma crizei financiare și 
economice; consideră că reducerile liniilor 
bugetare care prevăd politici de abordare a 
acestor provocări sunt în detrimentul 
redresării economice durabile a UE, 
dezvoltării regionale și creării de locuri de 
muncă;

Or. de

Amendamentul 2
Rebecca Harms

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea stimulării 
producerii de energie regenerabilă, a 
eficienței energetice și a tehnologiilor cu 
emisii reduse de carbon, inclusiv a 
captării și stocării carbonului (CSC), care 
contribuie la crearea de locuri de muncă, la 
dezvoltarea regională durabilă și la 
progresul către o economie ecologică;

4. subliniază necesitatea reducerii 
dependenței energetice a UE prin 
stimularea măsurile privind economisirea 
energiei, energia regenerabilă și eficiența 
energetică, care contribuie la crearea de 
locuri de muncă, la dezvoltarea regională 
durabilă și la progresul către o economie 
ecologică;

Or. en
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Amendamentul 3
Rebecca Harms

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită fonduri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea securității și siguranței
instalațiilor nucleare și ale dezasamblării
acestora;

6. solicită fonduri corespunzătoare pentru a 
asigura, în conformitate cu cele mai 
recente tehnologii, cel mai ridicat nivel de 
siguranță al instalațiilor nucleare, inclusiv 
în procesul de dezasamblare a acestora; 

Or. en


