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Propunere de rezoluție B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Conferința ONU din 2014 privind schimbările climatice, COP 20, de la Lima, Peru (1-12 

decembrie 2014) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. subliniază că Parlamentul European a 
solicitat Comisiei și statelor membre să 
stabilească un obiectiv obligatoriu al UE 
pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră la nivel intern cu cel puțin 
40 % comparativ cu nivelurile înregistrate 

în 1990, un obiectiv obligatoriu al UE 
pentru 2030 privind eficiența energetică de 
40 %, care să țină seama de cercetările 
privind potențialul de reducere a 
consumului de energie într-un mod 
rentabil, și un obiectiv obligatoriu al UE 
pentru 2030 de asigurare a cel puțin 30 % 
din consumul final de energie din surse 
regenerabile de energie; îndeamnă statele 
membre să țină seama de aceste obiective 
în cadrul negocierilor în curs în care sunt 
implicate; 

16. subliniază că atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul European au 
solicitat să se stabilească un obiectiv 
obligatoriu al UE pentru 2030 de reducere 

a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel 
intern cu cel puțin 40 % comparativ cu 

nivelurile înregistrate în 1990; constată că 
există opinii diferite cu privire la rolul și 
nivelul de ambiție în ceea ce privește un 
obiectiv obligatoriu al UE pentru 2030 
privind eficiența energetică și un obiectiv 
obligatoriu al UE pentru 2030 privind 
sursele regenerabile de energie; pune 
accentul pe opinia sa, conform căreia 
impunerea UE ca lider mondial în ceea ce 
privește dezvoltarea și exploatarea 
surselor regenerabile de energie și 
punerea în aplicare a unor măsuri 
ambițioase privind eficiența energetică ar 
fi, pe termen lung, modalitatea cea mai 
sustenabilă și mai rentabilă de a realiza 
reducerile de emisii prevăzute, sporind, în 
același timp, independența energetică; 
îndeamnă Comisia să țină seama de poziția 
Parlamentului atunci când pregătește 
propunerile referitoare la implementarea 
obiectivelor pentru 2030 privind clima și 
energia;  

Or. en 
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Propunere de rezoluție B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Conferința ONU din 2014 privind schimbările climatice, COP 20, de la Lima, Peru (1-12 
decembrie 2014) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. îndeamnă statele membre să utilizeze 
veniturile obținute prin piețele carbonului 
pentru finanțarea în domeniul climei și 

pentru acordarea de ajutor pentru 
dezvoltare în țările în curs de dezvoltare; 

subliniază, cu toate acestea, faptul că acest 
mecanism se confruntă cu probleme 
majore, întrucât veniturile au scăzut 

drastic, alături de prețul carbonului la nivel 
mondial; în acest context, consideră că 
trebuie să se ia măsuri pentru ca schema 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (ETS) să devină un instrument mult 

mai eficient, în special prin anularea mai 
multor unități de emisii, în vederea 
alinierii la emisiile estimate reale și la o 

traiectorie rentabilă a reducerii emisiilor 
interne pentru atingerea obiectivului pentru 

anul 2050 al UE în domeniul climei, 
situație care poate genera apoi resurse 
substanțiale, care ar trebui să contribuie la 

finanțarea măsurilor țărilor în curs de 
dezvoltare de atenuare a schimbărilor 

climatice și de adaptare la acestea; 

36. îndeamnă statele membre să utilizeze o 
parte din veniturile obținute prin piețele 
carbonului pentru finanțarea în domeniul 

climei și pentru acordarea de ajutor pentru 
dezvoltare în țările în curs de dezvoltare; 

subliniază, cu toate acestea, faptul că acest 
mecanism se confruntă cu probleme 
majore, întrucât veniturile au scăzut 

drastic, alături de prețul carbonului la nivel 
mondial; în acest context, consideră că 
trebuie să se ia măsuri pentru ca schema 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (ETS) să devină un instrument mult 

mai eficient, în vederea alinierii la emisiile 
estimate reale și la o traiectorie rentabilă a 
reducerii emisiilor interne pentru atingerea 

obiectivului pentru anul 2050 al UE în 
domeniul climei, situație care poate genera 

apoi resurse substanțiale, care ar trebui să 
contribuie la finanțarea măsurilor țărilor în 
curs de dezvoltare de atenuare a 

schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea; 

Or. en 

 
 


