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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0402/312 

Amendamentul  312 

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 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la 1 ianuarie 2019 și, ulterior, 

la fiecare zece ani, fiecare stat membru 

notifică Comisiei un plan energetic și 

climatic național integrat. Planurile conțin 

elementele stabilite la alineatul (2) și în 

anexa I. Primul plan vizează perioada 

2021-2030. Planurile următoare vizează 

perioada de zece ani imediat următoare 

sfârșitului perioadei vizate de planul 

anterior. 

1. În termen de șase luni de la ... 

[data intrării în vigoare a prezentului 

regulament] și nu mai târziu de 1 iunie 

2019 pentru primul plan și de 1 ianuarie 

2024 și, ulterior, la fiecare zece ani în 

cazul planurilor următoare, fiecare stat 

membru transmite Comisiei un plan 

energetic și climatic național integrat care 

vizează o perioadă de zece ani. Planurile 

conțin elementele stabilite la alineatul (2) 

și în anexa I. Primul plan vizează perioada 

2021-2030. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul propune o modificare la alineatul (1), sprijinind în același timp toate celelalte modificări 

aduse propunerii Comisiei, astfel cum au fost adoptate în amendamentul 59 de către ITRE/ENVI. 
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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0402/313 

Amendamentul  313 

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 1 – partea introductivă  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la 1 ianuarie 2020 și, ulterior, 

la fiecare zece ani, statele membre 

elaborează și prezintă Comisiei strategiile 

lor de reducere a emisiilor pe termen lung, 

cu o perspectivă de 50 de ani, pentru a 

contribui la: 

1. Până la 1 ianuarie 2020 și, ulterior, 

la fiecare zece ani, statele membre și 

Comisia, în numele Uniunii, adoptă 

strategiile lor pe termen lung privind clima 

și energia, cu o perspectivă de 30 de ani, 

pentru a contribui la: 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0402/314 

Amendamentul  314 

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 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) îndeplinirea angajamentelor 

Uniunii și ale statelor membre, în temeiul 

CCONUSC și al Acordului de la Paris, de a 

reduce emisiile antropice de gaze cu efect 

de seră și de a spori absorbțiile de către 

absorbanți; 

(a) îndeplinirea angajamentelor 

Uniunii și ale statelor membre, în temeiul 

CCONUSC și al Acordului de la Paris, de a 

reduce emisiile antropice de gaze cu efect 

de seră și de a spori absorbțiile de către 

absorbanți în etape de câte 10 ani; 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament corespunde amendamentului 123 adoptat de ITRE și ENVI. 
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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0402/315 

Amendamentul  315 

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 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) realizarea pe termen lung a 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 

și a sporirii absorbțiilor de către absorbanți 

în toate sectoarele, în conformitate cu 

obiectivul Uniunii, în contextul reducerilor 

necesare, potrivit IPCC, în țările dezvoltate 

luate ca grup, pentru a reduce în mod 

rentabil emisiile cu până la 80-95 % până 

în 2050 față de nivelurile din 1990. 

(c) realizarea pe termen lung a 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 

și a sporirii absorbțiilor de către absorbanți 

în toate sectoarele, în conformitate cu 

obiectivul Uniunii, în contextul reducerilor 

necesare, potrivit IPCC, pentru a reduce în 

mod rentabil emisiile de gaze cu efect de 

seră ale Uniunii și pentru a menține și a 

spori, dacă este cazul, absorbțiile de către 

absorbanți în vederea atingerii 

obiectivelor referitoare la temperatură 

stabilite în Acordul de la Paris. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0402/316 

Amendamentul  316 

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 1 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) realizarea unui sistem neutru din 

punctul de vedere al emisiilor de carbon 

în cadrul Uniunii. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0402/317 

Amendamentul  317 

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 2 – partea introductivă  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Strategiile de reducere a emisiilor 

pe termen lung vizează: 

2. Strategiile pe termen lung privind 

clima și energia vizează: 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0402/318 

Amendamentul  318 

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 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) contribuția totală la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și la 

sporirea absorbțiilor de către absorbanți; 

(a) contribuția totală la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și la 

sporirea absorbțiilor de către absorbanți, în 

conformitate cu Acordul de la Paris; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0402/319 

Amendamentul  319 

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 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) reducerea emisiilor și sporirea 

absorbțiilor în sectoare individuale, 

inclusiv sectorul energiei electrice, sectorul 

transporturilor, sectorul construcțiilor 

(rezidențial și terțiar), sectorul agricol și 

sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, 

schimbarea destinației terenurilor și 

silvicultură); 

(b) în scopul realizării obiectivului 

privind decarbonizarea, reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și 

sporirea absorbțiilor în sectoare 

individuale, inclusiv, printre altele, în 

sectorul energiei electrice, sectorul 

industriei, sectorul transporturilor, sectorul 

încălzirii și răcirii și al construcțiilor 

(rezidențial și terțiar), sectorul agricol și 

sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, 

schimbarea destinației terenurilor și 

silvicultură); 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament corespunde amendamentului 123 adoptat de ITRE și ENVI. 
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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0402/320 

Amendamentul  320 

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 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) progresele preconizate în ceea ce 

privește trecerea la o economie cu emisii 

scăzute de gaze cu efect de seră, inclusiv 

intensitatea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, intensitatea CO2 a produsului intern 

brut și strategiile în materie de cercetare, 

dezvoltare și inovare; 

(c) progresele preconizate în ceea ce 

privește trecerea la o economie cu emisii 

scăzute de gaze cu efect de seră, inclusiv 

intensitatea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, intensitatea CO2 a produsului intern 

brut și strategiile în materie de investiții pe 

termen lung, cercetare, dezvoltare și 

inovare; 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament corespunde amendamentului 123 adoptat de ITRE și ENVI. 
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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0402/321 

Amendamentul  321 

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 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) legăturile cu alte planificări pe 

termen lung la nivel național. 

(d) dacă este cazul, legăturile cu alte 

obiective, planificări și alte politici, măsuri 

și investiții pe termen lung la nivel 

național. 

Or. en 

 


