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Amendamentul 11 

Sabine Wils, Paul Murphy 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Conferința privind schimbările climatice de la Varșovia, Polonia (COP 19) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, pentru ca UE să se mențină 
în fruntea dezvoltării tehnologiilor pentru o 
viitoare economie ecologică, obiectivul UE 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ar trebui să fie de cel puțin 50 % până 

în 2030; 

8. consideră că, pentru ca UE să mențină 
un buget de carbon corespunzător în 
vederea realizării obiectivului de 2°C, 
menținând astfel accesibil un buget 
adecvat realizării obiectivului de 1,5 C și 
să rămână în fruntea dezvoltării 
tehnologiilor pentru o viitoare economie 
ecologică, obiectivul UE de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui 
să fie de cel puțin 60 % până în 2030; 

Or. en 
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Amendamentul 12 

Sabine Wils, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Conferința privind schimbările climatice de la Varșovia, Polonia (COP 19) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. ia act de faptul că UE ar putea juca 
un rol esențial în ceea ce privește 
reducerea emisiilor prin politici care să 
împiedice dezvoltarea de combustibili 
fosili neconvenționali cu emisii intensive 
de gaze cu efect de seră, precum nisipurile 
bituminoase, șisturile bituminoase și 
gazele de șist; astfel cum a afirmat în 
rezoluția sa referitoare la oprirea 
subvențiilor publice pentru combustibilii 
fosili, consideră că subvențiile publice în 
sprijinul dezvoltării de combustibili fosili 
neconvenționali ar trebui eliminate 
treptat; 

Or. en 

 

 


