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Amendamentul 12
Michael Gahler
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. își reiterează apelurile anterioare de 
a reduce în mod semnificativ dependența 
energetică, în special de gazele, petrolul și 
cărbunele din Rusia, printre altele prin 
diversificarea surselor de energie, inclusiv 
prin extinderea terminalelor de gaz natural 
lichefiat și a căilor de aprovizionare, 
separarea stocării gazelor și creșterea 
eficienței energetice și a ritmului tranziției 
către o energie ecologică; solicită 
abandonarea definitivă a gazoductului 
Nord Stream 2 și, prin urmare, salută 
decizia guvernului german de a stopa 
procesul de autorizare a Nord Stream 2; 
invită Comisia și statele membre să creeze 
un mecanism de coordonare și să utilizeze 
toate capacitățile posibile de stocare a 
gazelor pentru a asigura aprovizionarea 
neîntreruptă cu gaze a UE; invită statele 
membre, Comisia și Banca Centrală 
Europeană să monitorizeze cu atenție 
impactul produs de atacul Rusiei asupra 
stabilității financiare și a stabilității 
prețurilor, în special în ceea ce privește 
produsele energetice, și să aibă în vedere 
măsuri corespunzătoare pentru a atenua 
eventualele efecte economice și sociale 
negative; invită statele membre să înceteze 
orice colaborare cu Rusia în domeniul 
nuclear, în special cooperarea cu Rosatom 
și filialele sale, inclusiv cooperarea cu 
Rusia în cadrul Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică, și anularea sau 
retragerea autorizațiilor de funcționare 
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