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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
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 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 17c. reamintește că, deoarece UE este 
prima economie majoră care urmărește 
neutralitatea climatică, întreprinderile 
sale vor putea obține avantajul primului 
venit pe piețele internaționale, 
transformând astfel UE în liderul mondial 
în producția sustenabilă și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
subliniază că măsurile întârziate sau 
insuficiente pentru a atinge un nivel net 
al emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) 
egal cu zero până cel târziu în 2050 vor 
conduce la 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
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12.3.2019 B8-0184/37

Amendamentul 37
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 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 18a. recunoaște rolul atribuit captării și 
stocării carbonului (CSC) în majoritatea 
scenariilor de 1,5 °C din raportul special 
al IPCC privind încălzirea globală cu 
1,5 °C; consideră că este necesar să se 
utilizeze în mai mare măsură, în procesele 
industriale, captarea și utilizarea 
carbonului (CUC) și CSC în condiții de 
siguranță pentru mediu, generând astfel o 
reducere netă a emisiilor prin evitarea 
generării de emisii sau prin stocarea 
permanentă a CO2; constată cu 
îngrijorare că, în cazul multor tehnologii 
CUC, nu se înregistrează în prezent 
reduceri permanente ale emisiilor; invită, 
prin urmare, Comisia să elaboreze criterii 
tehnice care să asigure că sunt sprijinite 
doar tehnologiile care generează rezultate 
verificabile;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/38

Amendamentul 38
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 nou (după punctul 23)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Contribuțiile altor sectoare

Or. en



AM\1179513RO.docx PE635.444v01-00

RO Unită în diversitate RO

12.3.2019 B8-0184/39

Amendamentul 39
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 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 23a. consideră că, înainte de a fi 
adoptat, cadrul financiar multianual 
2021-2027 ar trebui să fie evaluat în 
raport cu obiectivul de a realiza o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050 și că trebuie 
instituit un test standard pentru a asigura 
neutralitatea climatică a cheltuielilor din 
bugetul UE;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/40

Amendamentul 40
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 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 23b. subliniază că strategia confirmă 
faptul că emisiile de GES din sectorul 
transporturilor sunt în continuare în 
creștere și că politicile actuale nu vor fi 
suficiente pentru decarbonizarea 
sectorului transporturilor până în 2050; 
subliniază că este important să se asigure 
un transfer modal de la transportul aerian 
la cel feroviar, precum și o schimbare în 
favoarea transportului public și a 
mobilității partajate; observă că 
transportul rutier contribuie cu 
aproximativ o cincime din cantitatea 
totală de emisii de dioxid de carbon din 
UE; prin urmare, invită statele membre și 
Comisia să ia măsuri hotărâtoare pentru 
a permite accesul consumatorilor din 
toate statele membre la vehicule cu emisii 
zero și cu emisii scăzute, evitând, în 
același timp, o utilizare crescută a 
vehiculelor vechi și foarte poluante în 
statele membre cu venituri reduse; 
subliniază, de asemenea, rolul 
tehnologiilor inteligente, cum ar fi 
infrastructura inteligentă de încărcare, 
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pentru a crea sinergii între electrificarea 
transportului și utilizarea surselor 
regenerabile de energie;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/41

Amendamentul 41
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 23 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 23c. subliniază că, pentru a se realiza 
neutralitatea climatică a economiei UE în 
ansamblu, trebuie să contribuie toate 
sectoarele, inclusiv aviația și 
transporturile maritime internaționale; 
observă că analiza Comisiei arată că 
obiectivele globale actuale și măsurile 
prevăzute de Organizația Maritimă 
Internațională și, respectiv, de 
Organizația Aviației Civile Internaționale, 
chiar dacă sunt puse integral în aplicare, 
nu asigură reducerea emisiilor într-o 
măsură necesară, fiind necesare alte 
măsuri semnificative care să fie coerente 
cu obiectivul stabilit la nivelul întregii 
economii de a atinge un nivel net de 
emisii egal cu zero; subliniază că sunt 
necesare investiții în tehnologii și 
combustibili cu emisii zero și cu emisii 
reduse de dioxid de carbon în aceste 
sectoare; invită Comisia să pună în 
practică principiul „poluatorul plătește” 
în aceste sectoare, în special în ceea ce 
privește taxarea kerosenului și prețurile 
biletelor de avion; reamintește că se 
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preconizează o creștere cu până la 250 % 
până în 2050 a emisiilor de GES din 
transporturile maritime internaționale; 
salută faptul că sectorul transporturilor 
maritime internaționale și-a stabilit un 
obiectiv absolut de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră; observă cu 
îngrijorare lipsa progreselor privind 
transpunerea acestui obiectiv în măsuri pe 
termen scurt și mediu și în alte acțiuni 
concrete;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/42

Amendamentul 42
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 23 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 23d. reiterează solicitarea sa adresată 
Comisiei de a analiza cât mai curând 
posibil opțiuni de politică care să se 
abordeze rapid problema emisiilor de 
metan, ca parte a unui plan strategic al 
Uniunii privind metanul, și de a prezenta 
propuneri legislative Parlamentului și 
Consiliului în acest sens; subliniază că 
agricultura va fi unul dintre principalele 
sectoare care va continua să emită GES în 
Uniune în 2050, în special din cauza 
emisiilor de metan și de oxid de azot;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/43

Amendamentul 43
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 23 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 23e. subliniază potențialul sectorului 
agricol de a aborda provocările 
reprezentate de schimbările climatice, de 
exemplu, prin inovații ecologice și 
tehnologice, precum și prin captarea 
dioxidului de carbon în sol; solicită o 
politică agricolă comună care să 
contribuie la reducerea emisiilor de GES 
în conformitate cu tranziția la o economie 
neutră din punct de vedere climatic; invită 
Comisia să se asigure că politicile 
agricole, în special fondurile UE și 
naționale, sunt conforme cu obiectivele și 
țintele prevăzute în Acordul de la Paris;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/44

Amendamentul 44
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 nou (după punctul 23 e)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Maximizarea potențialului climatic al 
pădurilor în contextul unei bioeconomii 
durabile

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/45

Amendamentul 45
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 23 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 23f. susține o gestionare activă și 
sustenabilă a pădurilor la nivel național, 
însoțită de mijloace concrete pentru a 
stimula o bioeconomie eficientă și 
sustenabilă a Uniunii, având în vedere 
potențialul considerabil al pădurilor de a 
contribui la consolidarea eforturilor 
europene în domeniul climei (prin 
sechestrarea, stocarea și substituirea 
carbonului) și la realizarea obiectivului 
privind emisiile zero până în 2050 cel 
târziu; recunoaște că sunt necesare 
adaptarea la schimbările climatice și 
stoparea pierderii biodiversității și a 
degradării serviciilor ecosistemice în UE 
până în 2020, precum și crearea de 
politici bazate pe date concrete, care să 
ajute la aplicarea și finanțarea măsurilor 
UE de conservare a biodiversității;

Or. en


