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Amendamentul 1 

Bas Eickhout, Satu Hassi 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0033/2012 

Chris Davies 
O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. solicită Comisiei să prezinte, cât mai 
curând posibil și înainte de sfârșitul 
anului 2012, propuneri pentru a obține o 
reducere internă de 25 % a emisiilor de 
gaze cu efect de seră până în 2020, 
reducere compatibilă cu realizarea în 
condiții de rentabilitate a obiectivului 
pentru anul 2050, astfel cum se descrie în 
foaia de parcurs pentru 2050, și să 
modifice obiectivul general pentru 
anul 2020 la 30 %; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/2 

Amendamentul 2 

Bas Eickhout, Satu Hassi 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0033/2012 

Chris Davies 

O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. subliniază că, deși obiectivele 
climatice asumate de majoritatea țărilor 
nu sunt suficiente pentru a îndeplini 
obiectivul de 2°C, UE nu acționează de o 
manieră izolată și nici nu este entitatea 
cea mai ambițioasă în ceea ce privește 
obiectivele sale; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Bas Eickhout, Satu Hassi 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0033/2012 

Chris Davies 

O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. subliniază necesitatea asigurării de 
către Comisie a faptului că prin adoptarea 
unor asemenea obiective nu se reduc 

stimulentele pentru investițiile în alte 
forme de producție de energie cu emisii 
scăzute de carbon; 

48. subliniază necesitatea asigurării de 
către Comisie a faptului că prin adoptarea 
unor asemenea obiective nu se reduc 

stimulentele pentru investițiile în măsuri 
de creștere a eficienței energetice; 

Or. en 
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Amendamentul 4 

Bas Eickhout, Satu Hassi 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0033/2012 

Chris Davies 

O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. susține că statele membre ar trebui să 
beneficieze de cele mai ample mijloace 
posibile de generare a energiei electrice cu 

emisii reduse de carbon (inclusiv surse de 
energie regenerabile, energie nucleară, 
utilizarea tehnologiei de captare și stocare 
a carbonului, precum și biomasă produsă 
în mod durabil) și că niciunul dintre 
aceste mijloace nu ar trebui exclus din 
gama de opțiuni disponibile pentru 
îndeplinirea cerințelor; 

72. susține că statele membre ar trebui să 
beneficieze de cele mai ample mijloace 
posibile de generare a energiei electrice cu 

emisii reduse de carbon prin utilizarea 
unor surse de energie regenerabile; 

Or. en 

 
 


