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12.3.2019 B8-0184/6

Amendamentul 6
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL
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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei 
privind strategia pe termen lung intitulată 
„O planetă curată pentru toți – O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei”, care 
subliniază oportunitățile și provocările pe 
care tranziția către o economie cu zero 
emisii nete de gaze cu efect de seră le 
implică pentru cetățenii europeni și 
economia europeană și care pune bazele 
unei dezbateri ample care implică 
instituțiile europene, parlamentele 
naționale, sectorul afacerilor, organizațiile 
neguvernamentale, orașele și comunitățile, 
precum și cetățenii;

1. salută Comunicarea Comisiei 
privind strategia pe termen lung intitulată 
„O planetă curată pentru toți – O viziune 
europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei”, care 
subliniază oportunitățile și provocările pe 
care tranziția către o economie cu zero 
emisii nete de gaze cu efect de seră le 
implică pentru cetățenii europeni și 
economia europeană și care pune bazele 
unei dezbateri ample care implică 
instituțiile europene, parlamentele 
naționale, sectorul afacerilor, organizațiile 
neguvernamentale, mediile academice și 
de cercetare, sindicatele, regiunile, orașele 
și comunitățile, precum și cetățenii; aprobă 
obiectivul privind un nivel net al emisiilor 
de gaze cu efect de seră egal cu zero până 
în 2050 și îndeamnă statele membre să 
facă același lucru în cadrul dezbaterii 
privind viitorul Europei care va avea loc 
la summitul special al UE de la Sibiu din 
mai 2019; invită statele membre să se 
ralieze la nivelul de ambiție necesară 
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pentru a realiza acest obiectiv;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/7

Amendamentul 7
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL
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. subliniază că cetățenii europeni se 
confruntă deja cu efecte directe ale 
schimbărilor climatice; subliniază că, 
potrivit Agenției Europene de Mediu, în 
Uniune pierderile anuale medii cauzate de 
condițiile meteorologice și fenomenele 
climatice extreme s-au ridicat la 
aproximativ 12,8 miliarde EUR între 2010 
și 2016 și că, dacă nu se iau măsuri 
suplimentare, prejudiciile cauzate de 
schimbările climatice în UE s-ar putea 
ridica la cel puțin 190 de miliarde EUR 
până în 2080, ceea ce reprezintă o scădere 
netă a nivelului de trai cu 1,8 % din PIB-
ul actual; subliniază că, într-un scenariu 
de emisii ridicate, costurile anuale 
cauzate de inundații în UE ar putea 
ajunge până la o mie de miliarde de euro 
până în 2100 și că dezastrele provocate de 
fenomenele meteorologice ar putea afecta 
aproximativ două treimi din cetățenii 
europeni până în 2100, comparativ cu 
5 % în prezent; subliniază, de asemenea, 
că, potrivit Agenției Europene de Mediu, 
50 % din zonele populate din UE vor 
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suferi de un deficit acut de apă înainte de 
anul 2030;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/8

Amendamentul 8
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL
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 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 1b. subliniază că, în conformitate cu 
raportul special al IPCC privind 
încălzirea globală cu 1,5°C, obiectivul de 
a limita încălzirea globală la 1,5°C, fără 
nicio depășire sau cu o depășire limitată, 
implică atingerea unui nivel net de emisii 
de gaze cu efect de seră (GES) egal cu 
zero la nivel mondial până cel târziu în 
2067 și reducerea emisiilor mondiale de 
GES până în 2030 la aproximativ 27,4 
GtCO2eq pe an; subliniază că, în calitate 
de lider mondial și având în vedere 
constatările respective, pentru a avea o 
șansă sigură de a menține creșterea 
temperaturii globale sub 1,5°C până în 
2100, Uniunea trebuie să se străduiască 
să atingă un nivel net al emisiilor de GES 
egal cu zero cât mai curând posibil, dar 
nu mai târziu de 2050;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/9

Amendamentul 9
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL
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 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 1c. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la constatările din Raportul din 2018 
privind decalajele în materie de emisii al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Mediu, potrivit căruia contribuțiile 
actuale necondiționate stabilite la nivel 
național (CSN) depășesc cu mult limita de 
încălzire prevăzută în Acordul de la Paris, 
care trebuie să se situeze cu mult sub 2°C, 
determinând, în schimb, o încălzire 
estimată de 3,2°C până în 2100; 
subliniază că este imperativ ca toate 
părțile la CCONUSC să își stabilească 
până în 2020 obiective mai ambițioase în 
ceea ce privește protecția climei;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/10

Amendamentul 10
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL
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 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța diferitelor 
măsuri și acte legislative privind clima 
introduse în diferite domenii de politică, 
dar avertizează că o abordare fragmentată 
ar putea duce la inconsecvențe și ar putea 
împiedica UE să realizeze o economie cu 
zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
(GES) până în 2050; consideră că trebuie 
adoptată o abordare globală;

4. subliniază importanța diferitelor 
măsuri și acte legislative privind clima 
introduse în diferite domenii de politică, 
dar avertizează că o abordare fragmentată 
ar putea duce la inconsecvențe și ar putea 
împiedica UE să realizeze o economie cu 
zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
(GES) până în 2050; consideră că va fi 
necesară o abordare generală, transpusă 
într-o legislația europeană în domeniul 
climatic și solicită Comisiei să analizeze 
fără întârziere această posibilitate;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/11

Amendamentul 11
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL
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
Titlu după punctul 5 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Direcții pentru strategia europeană 
pentru emisii zero până la jumătatea 
secolului

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/12

Amendamentul 12
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL
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 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 5a. constată că strategia UE privind 
emisii nete zero prezintă opt direcții 
pentru transformarea economică, 
tehnologică și socială necesară pentru ca 
Uniunea să respecte obiectivul pe termen 
lung privind temperatura prevăzut de 
Acordul de la Paris; regretă că în această 
strategie nu se indică nicio direcție pentru 
atingerea unui nivel de emisii nete zero de 
GES înainte de 2050; constată că doar 
două dintre aceste direcții i-ar permite 
Uniunii să atingă un nivel net al emisiilor 
de GES egal cu zero până cel târziu în 
2050; subliniază că acest lucru impune 
măsuri rapide și coordonate și eforturi 
considerabile la nivel local, regional, 
național și la nivelul UE, implicând, de 
asemenea, toți actorii din afara sectorului 
public; recunoaște că contribuțiile 
stabilite la nivel regional și local ar putea 
fi instrumente importante pentru 
eliminarea decalajelor în materie de 
emisii; reamintește obligația statelor 
membre de a adopta strategii naționale pe 
termen lung, așa cum se prevede în 
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Regulamentul privind guvernanța1a; 
invită, prin urmare, statele membre să 
stabilească obiective și politici clare, pe 
termen scurt și pe termen lung, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de 
la Paris și să ofere sprijin pentru investiții 
în favoarea realizării direcțiilor care 
prevăd emisii nete zero;
_______________________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/13

Amendamentul 13
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL
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 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 5b. subliniază că, potrivit estimărilor 
Comisiei, se preconizează că PIB-ul UE 
va crește mai mult în cazul unor scenarii 
cu emisii zero decât în cazul scenariilor 
cu reduceri mai scăzute ale emisiilor, în 
ambele cazuri efectele fiind distribuite 
inegal pe teritoriul Uniunii din cauza 
diferențelor dintre statele membre, printre 
altele în ceea ce privește PIB-ul pe cap de 
locuitor și intensitatea emisiilor de CO2 
din mixul energetic; consideră că lipsa de 
acțiune ar fi, de departe, scenariul cel mai 
costisitor și nu numai că ar conduce la o 
scădere masivă a PIB-ului în Europa, ci 
ar accentua și mai mult inegalitățile 
economice inter și intra statale și 
regionale, având în vedere că unele dintre 
ele vor fi mai grav afectate decât altele de 
consecințele acestei lipse de acțiune;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/14

Amendamentul 14
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL
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 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 5c. observă cu îngrijorare că, în 
prezent, dependența UE de energia din 
import este de aproximativ 55 %; 
subliniază că, într-un scenariu care 
vizează un nivel net al emisiilor egal cu 
zero, această dependență ar urma să 
scadă la 20 % până în 2050, cu un impact 
pozitiv asupra balanței comerciale și a 
poziției geopolitice a UE; observă că 
economiile cumulate prin reducerea 
costurilor de import de combustibili fosili 
în perioada 2031-2050 ar fi de 
aproximativ 2-3 mii de miliarde EUR, 
care ar putea fi alocați pentru investiții 
sustenabile și juste;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/15

Amendamentul 15
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL
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 5 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 5d. subliniază că reducerea poluării 
aerului în cadrul unui scenariu care 
vizează un nivel net al emisiilor egal cu 
zero ar reduce decesele premature cauzate 
de particulele fine de materie cu peste 
40 %; observă că, într-un astfel de 
scenariu, costurile legate de efectele 
nocive asupra sănătății s-ar reduce cu 
aproximativ 200 de miliarde EUR pe an;

Or. en


