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24.11.2014 B8-0251/11 

Amendamentul 11 
João Ferreira, Rina Ronja Kari, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, 
Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Teresa Rodriguez-Rubio, Malin Björk, 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, 
Stefan Eck, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 61 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. constată că prețurile diferitelor surse de 
energie joacă un rol esențial în stabilirea 

comportamentului actorilor de pe piață, 
inclusiv al industriei și al consumatorilor, 
și ia act de faptul că incapacitatea 

actualului cadru internațional de politică de 
a internaliza pe deplin costurile externe 
perpetuează modele de consum 
nesustenabile; reafirmă în continuare 
faptul că o piață mondială a carbonului cu 
un preț de tranzacționare suficient de 
mare ar constitui o bază solidă pentru 
realizarea atât a unor reduceri 
considerabile ale emisiilor, cât și a 
condițiilor de concurență echitabile 
necesare pentru industrie; invită UE și 
partenerii săi să găsească în viitorul 
imediat modalitatea cea mai eficace 
pentru promovarea legăturilor dintre EU 
ETS și alte sisteme de comercializare, în 
scopul creării unei piețe mondiale a 
carbonului, al asigurării unei mai mari 
diversități a opțiunilor de reducere a 
emisiilor, al îmbunătățirii dimensiunii 
pieței și a lichidităților, al transparenței și, 
în cele din urmă, al alocării mai eficiente 
a resurselor pentru sectorul energetic și 

61. constată că prețurile diferitelor surse de 
energie joacă un rol esențial în stabilirea 

comportamentului actorilor de pe piață, 
inclusiv al industriei și al consumatorilor, 
și ia act de faptul că incapacitatea 

actualului cadru internațional de politică de 
a internaliza pe deplin costurile externe 
perpetuează modele de consum 
nesustenabile; ia act de faptul că 
instrumentele de piață, precum piața 
carbonului, nu au reușit să realizeze 
reduceri considerabile ale emisiilor, 

deoarece piața carbonului s-a dovedit a fi 
ineficace și contraproductivă; invită UE și 
partenerii săi să găsească în viitorul 

imediat o abordare internațională, globală 
și normativă obligatorie din punct de 
vedere juridic care să înlocuiască actuala 
abordare de piață; 
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pentru industrie; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/12 

Amendamentul 12 
João Ferreira, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Teresa Rodriguez-Rubio, Malin Björk, Marina Albiol 
Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Stefan Eck, 
Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 60 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  60a. atrage atenția asupra efectelor de 
dereglementare și liberalizare în comerțul 
internațional, care au determinat o 
creștere a consumului de energie și a 
fluxurilor de bunuri legate de energie la 
scală globală, crescând astfel și 
concentrația de gaze cu efect de seră în 
atmosferă; consideră că apărarea și 
promovarea producției și consumului 
local de energie prin lanțuri de 
aprovizionare mai scurte constituie un 
mijloc de sprijinire a complementarităților 
în comerțul internațional, și nu a 
concurenței între produse, producători și 
țări; 

Or. en 

 
 


