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Amendamentul 37 

Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 62 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

62. îndeamnă Comisia, de asemenea, să 
acorde prioritate independenței geopolitice 

a UE, prin poziții de negociere comune ale 
UE față de țările terțe, inclusiv prin 

revizuirea în timp util a Regulamentului 
privind securitatea aprovizionării cu gaz și 
a deciziei de a institui un mecanism de 

schimb de informații privind acordurile 
interguvernamentale din domeniul 
energiei; subliniază importanța 
accesibilității economice, sustenabilității și 
securității aprovizionării cu energie; 
evidențiază dreptul fiecărui stat membru de 
a decide cu privire la propriul mix 
energetic; 

62. îndeamnă Comisia, de asemenea, să 
acorde prioritate independenței geopolitice 

a UE, prin poziții de negociere comune ale 
UE față de țările terțe, inclusiv prin 

revizuirea în timp util a Regulamentului 
privind securitatea aprovizionării cu gaz și 
a deciziei de a institui un mecanism de 

schimb de informații privind acordurile 
interguvernamentale din domeniul 
energiei; subliniază importanța 
accesibilității economice, sustenabilității și 
securității aprovizionării cu energie; 
subliniază că, deși dreptul fiecărui stat 
membru de a decide cu privire la propriul 
mix energetic este garantat de tratat, 
cooperarea regională (de exemplu în 
Regiunea Mării Baltice, în Europa de 
Sud-Est, în Europa Centrală și de Vest și 
în Regiunea Mării Nordului) ar permite 
reducerea costurilor și obținerea unor 
beneficii pentru sistemul energetic 
european;  

Or. en 
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Amendamentul 38 

Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 56 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

56. subliniază că uniunea energetică poate 
fi realizată doar prin acțiuni mai ample ale 
UE în următoarele domenii: o piață internă 
a energiei competitivă, un sistem de 
guvernanță european solid, cercetare și 
inovare, noi investiții pentru îmbunătățirea 

infrastructurii transfrontaliere și a 
interconectărilor, care să genereze 
sustenabilitate și securitate, pentru o 
tranziție energetică care să stimuleze 
creșterea economică și crearea de locuri de 

muncă și, pe termen lung, să ofere prețuri 
abordabile la energie pentru gospodării și 
industrie și astfel să prevină și să combată 

sărăcia energetică; 

56. subliniază că uniunea energetică poate 
fi realizată doar prin acțiuni mai ample ale 
UE în următoarele domenii: o piață internă 
a energiei competitivă, un sistem de 
guvernanță european solid, cercetare și 
inovare, noi investiții pentru îmbunătățirea 

infrastructurii transfrontaliere și a 
interconectărilor, care să genereze 
sustenabilitate și securitate, pentru o 
tranziție energetică care să stimuleze 
creșterea economică și crearea de locuri de 

muncă și, pe termen lung, să ofere costuri 
abordabile la energie pentru gospodării și 
industrie și astfel să prevină și să combată 

sărăcia energetică; 

Or. en 

 
 


