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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
Eleonora Evi, Dario Tamburrano
în numele Grupului EFDD

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Schimbările climatice - o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, în 
conformitate cu Acordul de la Paris

Propunere comună de rezoluție
Punctul 21

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

21. sprijină o actualizare a CSN din 
Uniune; 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 de la Sibiu, 
prevăzut în mai 2019, în perspectiva 
summitului ONU privind clima din 
septembrie 2019;

21. sprijină o actualizare a CSN din 
Uniune cu un obiectiv stabilit la nivelul 
întregii economii de reducere a emisiilor 
interne de gaze cu efect de seră cu 55 % 
în comparație cu nivelurile din 1990 până 
în 2030; 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 de la Sibiu, 
prevăzut în mai 2019, în perspectiva 
summitului ONU privind clima din 
septembrie 2019;

Or. en
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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
Eleonora Evi, Dario Tamburrano
în numele Grupului EFDD

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Schimbările climatice - o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, în 
conformitate cu Acordul de la Paris

Propunere comună de rezoluție
Punctul 26

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța diferitelor 
măsuri și acte legislative privind clima 
adoptate în diferite domenii de politică, dar 
avertizează că o abordare fragmentată ar 
putea duce la inconsecvențe și ar putea 
împiedica UE să ajungă la o economie cu 
zero emisii nete de GES până în 2050; 
consideră că trebuie adoptată o abordare 
globală;

26. subliniază importanța diferitelor 
măsuri și acte legislative privind clima 
adoptate în diferite domenii de politică, dar 
avertizează că o abordare fragmentată ar 
putea duce la inconsecvențe și ar putea 
împiedica UE să ajungă la o economie cu 
zero emisii nete de GES până în 2050; 
consideră că va fi necesară o abordare 
globală sub forma unei legislații europene 
în materie de climă și solicită Comisiei să 
analizeze această opțiune fără întârziere;

Or. en


