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

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. subliniază necesitatea actualizării 

planului de acțiune privind eficiența 
energetică cu obiective cu caracter 
obligatoriu, inclusiv o gamă completă de 

măsuri cantitative autentice de-a lungul 
lanțului de aprovizionare cu energie; 

38. subliniază necesitatea actualizării 

planului de acțiune privind eficiența 
energetică cu obiective cu caracter 
obligatoriu sau o gamă completă de măsuri 

cantitative autentice de-a lungul lanțului de 
aprovizionare cu energie; 

Or. en 
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Chris Davies 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. invită, prin urmare, Comisia să 

introducă factori de schimbare indirectă a 
destinației terenurilor (ILUC) pentru a lua 

în considerare emisiile de gaze cu efect de 
seră care pot fi atribuite schimbărilor 

modurilor de utilizare a terenurilor cauzate 
de producția de biocombustibili; 
subliniază faptul că prin creșterea 
pragurilor de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră pentru biocombustibili nu 
s-ar soluționa riscurile asociate cu ILUC; 

45. invită, prin urmare, Comisia să adopte 
o abordare mai largă cu privire la ILUC 
și să promoveze protejarea adecvată a 
mediului în țările terțe afectate de  
schimbarea destinației terenurilor (ILUC) 

de o manieră bilaterală și multilaterală 
pentru a lua în considerare emisiile de gaze 
cu efect de seră care pot fi atribuite 

schimbărilor modurilor de utilizare a 
terenurilor; acest lucru ar putea fi realizat 
prin introducerea unor cerințe 
suplimentare privind durabilitatea în 
cazul anumitor categorii de combustibili 
biologici importați din țări terțe; 

Or. en 
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O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. invită UE să se angajeze în vederea 
decarbonizării totale a sectorului energetic 
până în 2050; 

75. invită UE să se angajeze în vederea 
decarbonizării totale a sectorului energiei 
electrice până în 2050; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 98 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

98. solicită ca cota de 30 % a plăților 
directe din cadrul PAC destinată 
componentei de ecologizare să fie utilizată 

ca sistem de stimulare, la nivelul UE, în 
vederea sporirii eficienței în ceea ce 

privește substanțele nutritive, energia și 
emisiile de carbon, punându-se accentul pe 
reținerea într-o mai mare măsură a 

carbonului în sol, reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră și îmbunătățirea 
gestionării substanțelor nutritive, astfel 
încât agricultura UE să devină în același 
timp mai competitivă și mai durabilă; 

98. sprijină ideea ca componenta de 
ecologizare din cadrul PAC să fie utilizată 
ca sistem de stimulare, la nivelul UE, în 

vederea sporirii eficienței în ceea ce 
privește substanțele nutritive, energia și 
clima, punându-se accentul pe reținerea 
într-o mai mare măsură a carbonului în sol, 
o mai mare reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră și îmbunătățirea gestionării 
substanțelor nutritive; obiectivele acestui 
sistem ar fi să se asigure competitivitatea 
exploatațiilor agricole și securitatea 
alimentară pe termen lung printr-o 
gestionare mai eficientă a resurselor 
naturale limitate; 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 104 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

104. solicită obiective specifice pentru 
exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură 
(LULUCF) în UE, asigurând permanența și 
integritatea ecologică a contribuției 

sectorului la reducerea emisiilor, precum și 
o monitorizare și contabilizare precisă; 

104. solicită elaborarea unei strategii 
pentru exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură 
(LULUCF) în UE, asigurând permanența și 
integritatea ecologică a contribuției 

sectorului la reducerea emisiilor; 
încurajează statele membre să-și dezvolte 
politicile naționale pentru a valorifica 
potențialul de reducere al sectoarelor 
LULUCF proprii, ținând seama de 
principiul subsidiarității, dat fiind că acest 
lucru ar putea ajuta la obținerea unei 
experiențe valoroase; subliniază nevoia de 
a investi în cercetările științifice din 
domeniul capacității de stocare și al 
emisiilor generate de activitățile 
LULUCF; 

Or. en 

 
 


