
 

AM\1166860RO.docx  PE624.163v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

22.10.2018 B8-0477/2 

Amendamentul  2 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0477/2018 

Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază importanța pe care o are 

o politică ambițioasă a UE privind clima 

pentru ca aceasta să acționeze ca un 

partener credibil și de încredere la nivel 

mondial și păstrarea rolului de lider al UE 

în domeniul climei la nivel mondial și 

respectarea Acordului de la Paris; salută 

acordul Parlamentului European și al 

Consiliului de a crește, până în 2030, 

obiectivele privind energia din surse 

regenerabile și eficiența energetică la 32 % 

și, respectiv, 32,5 %; ceea ce va avea ca 

rezultat o reducere a emisiei de GES cu 

peste 45 % până în 2030; prin urmare, 

salută observațiile Comisiei privind 

actualizarea contribuțiilor UE stabilite la 

nivel național, în sensul luării în 

considerare a acestui obiectiv mai ambițios 

și a majorării obiectivului de reducere a 

emisiilor pentru 2030; invită Comisia 

Europeană să pregătească până la sfârșitul 

anului 2018 o strategie ambițioasă care să 

vizeze emisii zero pentru UE până la 

mijlocul secolului, definind un parcurs 

rentabil către atingerea obiectivului de 

emisii nete zero, adoptat în cadrul 

Acordului de la Paris și o economie cu 

emisii nete de dioxid de carbon zero în 

Uniune până cel târziu în 2050, în 

concordanță cu o cotă echitabilă a 

Uniunii din bugetul de emisii de carbon la 

9. subliniază importanța pe care o are 

o politică ambițioasă a UE privind clima 

pentru ca aceasta să acționeze ca un 

partener credibil și de încredere la nivel 

mondial și păstrarea rolului de lider al UE 

în domeniul climei la nivel mondial și 

respectarea Acordului de la Paris; ia act de 

acordul Parlamentului European și al 

Consiliului de a crește, până în 2030, 

obiectivele privind energia din surse 

regenerabile și eficiența energetică la 32 % 

și, respectiv, 32,5 %; ceea ce va avea ca 

rezultat o reducere a emisiei de GES cu 

peste 45 % până în 2030; ia act, de 

asemenea, de observațiile Comisiei privind 

actualizarea contribuțiilor UE stabilite la 

nivel național, în sensul luării în 

considerare a acestui obiectiv mai ambițios 

și a majorării obiectivului de reducere a 

emisiilor pentru 2030; invită Comisia 

Europeană să pregătească până la sfârșitul 

anului 2018 o strategie ambițioasă pentru 

UE, definind un parcurs rentabil către 

atingerea echilibrului între emisii și 

absorbanți, adoptat în cadrul Acordului de 

la Paris; 
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nivel global rămas; sprijină o corelare a 

contribuțiilor UE stabilite la nivel 

național cu obiectivul 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; 

Or. en 

 

 


