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12.3.2019 B8-0184/26

Amendamentul 26
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
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
Viziunea 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 m (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5m. susține actualizarea contribuțiilor 
Uniunii stabilite la nivel național, cu 
obiectivul de a realiza până în 2030, în 
întreaga economie, o reducere de 55% a 
emisiilor interne de GES în raport cu 
nivelurile din 1990; invită, prin urmare, 
liderii Uniunii să sprijine creșterea în 
consecință a nivelului de ambiție al 
contribuțiilor Uniunii stabilite la nivel 
național, în cadrul summitului special al 
UE care va avea loc la Sibiu, în luna mai 
2019, în perspectiva summitului ONU 
privind clima, va avea loc în luna 
septembrie 2019;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/27

Amendamentul 27
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
Viziunea 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 n (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5n. consideră, prin urmare, că 
Comisia ar trebui să prezinte, cel târziu în 
cadrul revizuirii din 2022-2024 a 
pachetului pentru 2030 privind clima și a 
altor texte legislative pertinente, 
propuneri legislative care să conțină 
politici mai ambițioase, în conformitate cu 
contribuțiile stabilite la nivel național 
actualizate și cu obiectivul privind 
reducerea la zero a nivelului net al 
emisiilor; consideră că niște politici 
insuficient de ambițioase pentru 2030 ar 
limita opțiunile viitoare, riscând să 
restrângă disponibilitatea anumitor 
opțiuni care permit o decarbonizare la un 
cost optim; consideră că această revizuire 
reprezintă o etapă importantă pentru 
realizarea angajamentelor UE în 
domeniul climei;

Or. en



AM\1179512RO.docx PE635.444v01-00

RO Unită în diversitate RO

12.3.2019 B8-0184/28

Amendamentul 28
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
Viziunea europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei

Propunere de rezoluție
după punctul 5n (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5n. Contribuții sectoriale

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/29

Amendamentul 29
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
în numele Grupului S&D
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

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
Viziunea 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 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită să se dezvolte un sector 
energetic extrem de eficient din punct de 
vedere energetic și bazat pe energia din 
surse regenerabile; solicită Comisiei și 
statelor membre să ia toate măsurile 
necesare în această privință, deoarece ele 
vor avea efecte care se vor propaga în 
toate sectoarele economice; subliniază că 
toate direcțiile presupun decarbonizarea 
completă a sectorului energiei electrice 
până cel târziu în 2050, o reducere 
drastică a utilizării combustibililor fosili și 
o dezvoltare importantă a energiei din 
surse regenerabile;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/30

Amendamentul 30
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
Viziunea 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 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. regretă faptul că subvențiile 
pentru combustibilii fosili sunt în 
continuare în creștere și se ridică la 
aproximativ 55 de miliarde EUR pe an; 
îndeamnă UE și statele membre1 să 
lanseze imediat eliminarea progresivă a 
tuturor subvențiilor europene și naționale 
acordate pentru combustibilii fosili;
_______________________________
1 Prețurile și costurile energiei în Europa, 
COM(2009)0001, p. 10-11.

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/31

Amendamentul 31
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
Viziunea 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 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază contribuția eficienței 
energetice la siguranța aprovizionării, 
competitivitatea economică, protecția 
mediului, reducerea facturilor la energie 
și îmbunătățirea calității locuințelor; 
confirmă rolul important al eficienței 
energetice în crearea de oportunități de 
afaceri și de ocupare a forței de muncă, 
precum și beneficiile globale și regionale 
ale acesteia; reamintește, în acest sens, 
introducerea principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, în temeiul 
Regulamentului privind guvernanța 
uniunii energetice, precum și faptul că 
aplicarea acestuia ar trebui să fie pe 
deplin exploatată de-a lungul întregului 
lanț energetic și să servească drept bază 
pentru orice direcție către atingerea 
obiectivului de emisii zero până în 2050;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/32

Amendamentul 32
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
Viziunea 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 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. observă că, în UE, clădirile sunt în 
prezent responsabile pentru 40 % din 
consumul final de energie din Europa și 
pentru 36 % din emisiile de CO2

1; solicită 
deblocarea potențialului acestui sector de 
reducere a consumului de energie și a 
amprentei de carbon, în conformitate cu 
obiectivul prevăzut în Directiva privind 
performanța energetică a clădirilor de a 
realiza până în 2050 un parc imobiliar 
foarte eficient din punct de vedere 
energetic și decarbonizat; subliniază că 
sporirea eficienței clădirilor în ceea ce 
privește consumul de energie constituie o 
soluție potențială semnificativă pentru o 
mai mare reducere a emisiilor de GES în 
Europa; consideră, de asemenea, că 
realizarea unor clădiri cu un consum 
redus de energie, asigurată integral din 
surse regenerabile, este o condiție 
indispensabilă pentru îndeplinirea 
Acordului de la Paris și a unei agende a 
UE pentru creștere economică, locuri de 
muncă la nivel local și îmbunătățirea 
condițiilor de viață pentru cetățenii din 
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întreaga Europă;
_______________________________
1 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-
efficiency/buildings

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/33

Amendamentul 33
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
Viziunea 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 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază importanța creării unui 
fond pentru tranziția echitabilă, în special 
pentru regiunile care au fost afectate cel 
mai mult de decarbonizare, cum ar fi 
zonele în care se exploatează cărbunele, 
precum și a unei analize generale a 
efectelor sociale ale actualei finanțări în 
domeniul climatic; subliniază, în acest 
sens, că trebuie să existe o acceptare 
publică pe scară largă a strategiei pe 
termen lung, având în vedere 
transformările necesare în anumite 
sectoare;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/34

Amendamentul 34
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
Viziunea 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 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază rolul jucat de industriile 
mari consumatoare de energie pentru a 
realiza reducerile pe termen lung ale 
emisiilor de GES din UE; consideră că, 
pentru menținerea poziției de lider a 
Uniunii în domeniul industrial și a 
producției industriale cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, menținerea 
competitivității industriilor europene și 
evitarea riscului de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon, este nevoie de cadre de 
politică inteligente și specifice; invită 
Comisia să prezinte o strategie industrială 
nouă și integrată a UE în domeniul 
schimbărilor climatice pentru industriile 
mari consumatoare de energie, pentru a 
sprijini o tranziție competitivă a industriei 
grele la un nivel net al emisiilor egal cu 
zero;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/35

Amendamentul 35
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
Viziunea 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 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. invită Comisia să dezvolte o 
strategie industrială cu măsuri care să 
permită industriei europene să concureze 
la nivel mondial în condiții echitabile; 
consideră că, în cadrul acestei politici, 
Comisia ar trebui să examineze 
eficacitatea și compatibilitatea cu normele 
Organizației Mondiale a Comerțului a 
unor măsuri suplimentare de protecție a 
industriilor expuse riscului de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon în ceea ce 
privește importul de produse, care ar 
înlocui, ar adapta sau ar completa orice 
măsuri existente privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/36

Amendamentul 36
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
Viziunea 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 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. reamintește că, făcând parte din 
prima economie majoră care urmărește 
neutralitatea climatică, întreprinderile din 
Europa ar putea obține avantajul 
primului venit pe piețele internaționale 
pentru a deveni lider mondial în producția 
sustenabilă și eficientă în utilizarea 
resurselor; subliniază că măsurile luate 
cu întârziere sau insuficiente pentru a 
atinge un nivel net al emisiilor de GES 
egal cu zero până cel târziu în 2050 vor 
avea drept rezultat costuri nejustificate 
din punct de vedere ecologic, economic și 
social și vor constitui un obstacol în calea 
viitoarei competitivități a sectorului 
industrial din Europa;

Or. en


