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Amendamentul 2
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei 

Propunere de rezoluție
Punctul -1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 -1a. recunoaște că riscurile grave 
asociate cu schimbările climatice 
reprezintă un motiv serios de preocupare 
pentru cetățenii noștri; sprijină 
demonstrațiile, în special sub formă de 
marșuri contra schimbărilor climatice și 
greve școlare, care fac ca populația să fie 
mai conștientă de aceste riscuri climatice; 
recunoaște că oamenii din întreaga 
Europă, în special generația mai tânără, 
elevii și studenții, sunt profund îngrijorați 
de lipsa eforturilor din partea guvernelor 
din Europa de a asigura un viitor durabil; 
apreciază apelurile lansate de acești 
activiști în sprijinul unor măsuri mai 
ambițioase în domeniul climei și le cere 
guvernelor naționale, regionale și locale, 
precum și UE să ia măsuri concrete și 
rapide pentru a nu depăși limita de 
încălzire de 1,5 °C;
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Amendamentul 3
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei 

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că Europa poate deschide 
calea către neutralitatea climatică 
investind în soluții tehnologice inovatoare, 
implicând cetățenii și armonizând acțiunile 
în domenii-cheie, cum ar fi energia, 
politica industrială și cercetarea, asigurând, 
în același timp, echitatea socială pentru o 
tranziție echitabilă;

2. consideră că Europa poate deschide 
calea către un nivel net al emisiilor de 
GES egal cu zero investind în soluții 
tehnologice inovatoare, implicând cetățenii 
și armonizând acțiunile în domenii-cheie, 
cum ar fi energia, politica industrială, 
transportul, agricultura și cercetarea, 
asigurând, în același timp, crearea de 
locuri de muncă și echitatea socială pentru 
o tranziție echitabilă;
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