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Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Spre un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris 

2015/2112(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază faptul că protocolul din 2015 

trebuie, de la adoptarea sa la Paris, să fie 

unul ambițios și cu caracter juridic 

obligatoriu și că acesta ar trebui să vizeze 

eliminarea treptată a emisiilor de gaze cu 

efect de seră până în 2050 sau la scurt 

timp după această dată astfel încât planeta 

să fie menținută pe o traiectorie eficace din 

punctul de vedere al costurilor privind 

emisiile, compatibilă cu obiectivul de 

menținere a creșterii temperaturii sub 2°C 

și că va fi atins cât mai curând un vârf al 

emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel 

mondial; invită UE să colaboreze cu 

partenerii săi internaționali în acest scop, 

dând exemple de bune practici; subliniază 

că acordul trebuie să prevadă un cadru 

predictibil care încurajează investițiile și 

dezvoltarea de către întreprinderi a unor 

tehnologii de reducere eficientă a emisiilor 

de carbon și de adaptare; 

9. subliniază faptul că protocolul din 2015 

trebuie, de la adoptarea sa la Paris, să fie 

unul ambițios și cu caracter juridic 

obligatoriu și că acesta ar trebui să vizeze 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră către limita superioară a celei mai 

recente recomandări a IPCC de 40-70% 
până în 2050 comparativ cu 2010 și 

atingerea unui nivel apropiat de zero de 

emisii până la sfârșitul secolului, astfel 

încât planeta să fie menținută pe o 

traiectorie eficace din punctul de vedere al 

costurilor privind emisiile, compatibilă cu 

obiectivul de menținere a creșterii 

temperaturii sub 2°C, precum și că va fi 

atins cât mai curând un vârf al emisiilor de 

gaze cu efect de seră la nivel mondial; 

invită UE să colaboreze cu partenerii săi 

internaționali în acest scop, dând exemple 

de bune practici; subliniază că acordul 

trebuie să prevadă un cadru predictibil care 

încurajează investițiile și dezvoltarea de 

către întreprinderi a unor tehnologii de 

reducere eficientă a emisiilor de carbon și 

de adaptare; 

Or. en 
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Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Spre un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris 

2015/2112(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. subliniază importanța încheierii în 

cadrul conferinței de la Paris a unui 

acord eficace, global și cu caracter 

obligatoriu și evidențiază că absența în 

continuare a unui astfel de acord va pune 

în pericol și mai mult competitivitatea 

economiei europene și o va expune 

riscului de relocare a emisiilor de dioxid 

de carbon; 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 
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Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Spre un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris 

2015/2112(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât UE a jucat astfel un rol de lider 

în ceea ce privește eforturile de a atenua 

încălzirea globală și trebuie să continue în 

acest sens înainte de un nou acord 

internațional privind clima de la Paris, de 

la sfârșitul anului 2015; 

K. întrucât UE a jucat până acum un rol de 

lider în ceea ce privește eforturile de a 

atenua încălzirea globală și o va face în 

continuare în perspectiva încheierii unui 
nou acord internațional privind clima la 

Paris la sfârșitul anului 2015, solicitând ca 

această ambiție să fie asumată și de alte 

țări cu emisii mari ; 

Or. en 

 

 


