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19.10.2016 A8-0278/1 

Amendamentul  1 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis și alții 

 

Raport A8-0278/2016 

András Gyürk 

Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor 

2016/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Aa. întrucât gazul natural este un 

combustibil fosil care emite cantități 

semnificative de metan pe parcursul 

ciclului său de viață (producție, transport, 

consum), dacă nu este gestionat în mod 

adecvat; întrucât metanul are un potențial 

de încălzire globală semnificativ mai mare 

decât CO2 într-un interval de 20 de ani și, 

prin urmare, are un impact considerabil 

asupra schimbărilor climatice, 

Or. en 



 

AM\1107390RO.doc  PE589.726v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

19.10.2016 A8-0278/2 

Amendamentul  2 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis și alții 

 

Raport A8-0278/2016 

András Gyürk 

Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor 

2016/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. întrucât, în conformitate cu Acordul 

de la Paris COP 21, politica UE în 

privința gazelor trebuie să fie adaptată 

pentru a respecta obiectivul stabilit de a 

limita creșterea temperaturii globale la 

1,5°C peste nivelurile din perioada 

preindustrială; întrucât se preconizează 

că gazele vor continua să joace un rol în 

cadrul sistemului energetic al UE până în 

anul 2050, atunci când, în conformitate 

cu Acordul de la Paris și cu Perspectiva 

energetică a UE, emisiile de gaze cu efect 

de seră vor trebui reduse cu 80-95% sub 

nivelurile din 1990, mai ales în producția 

industrială și ca sursă de încălzire a 

clădirilor; întrucât rolul gazului se va 

diminua și trebuie să fie eliminat treptat 

pe termen lung, pe măsură ce UE își 

îndeplinește obiectivele ambițioase privind 

emisiile de gaze cu efect de seră, eficiența 

energetică și energia din surse 

regenerabile și face tranziția către o 

economie sustenabilă; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/3 

Amendamentul  3 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Cornelia Ernst 

și alții 

 

Raport A8-0278/2016 

András Gyürk 

Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor 

2016/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  49a. subliniază necesitatea conștientizării 

impactului asupra mediului și climei și a 

impactului social al GNL-ului importat în 

cadrul forurilor mondiale de liber schimb; 

subliniază, în special, necesitatea de a 

garanta că sunt reduse la minimum 

emisiile fugitive de metan; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/4 

Amendamentul  4 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis și alții 

 

Raport A8-0278/2016 

András Gyürk 

Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor 

2016/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. ia act de faptul că, deși GNL și GNC 

pot prezenta soluții viabile de tranziție 

pentru a reduce impactul transportului 

asupra mediului, avantajele lor pe termen 

lung pot fi valorificate pe deplin doar dacă 

se promovează simultan și o tranziție lină 

spre folosirea biogazului lichefiat (BGL) și 

a altor forme regenerabile de energie, 

asigurând, de asemenea, interoperabilitatea 

sistemelor de GNL și BGL; 

70. ia act de faptul că, deși GNL și GNC 

pot prezenta soluții viabile de tranziție 

pentru a reduce impactul transportului 

asupra mediului, avantajele lor pe termen 

lung pot fi valorificate pe deplin doar dacă 

se promovează simultan și o tranziție lină 

spre folosirea biogazului lichefiat (BGL) și 

a altor forme regenerabile de energie, 

asigurând, de asemenea, interoperabilitatea 

sistemelor de GNL și BGL; subliniază că 

strategia UE pentru GNL trebuie să se 

încadreze în obiectivele și prioritățile 

europene mai ample în domeniul climei și 

al energiei și să fie în conformitate cu 

Acordul COP21, punând accentul pe 

reducerea cererii, pe îmbunătățirea 

eficienței energetice și pe eliminarea 

treptată a combustibililor fosili; 

Or. en 

 

 


