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Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât în cadrul Conferinței de la Doha 

privind schimbările climatice din 

decembrie 2012, părțile au adoptat o 

modificare a protocolului prin care se 

stabilește o a doua perioadă de 

angajamente în cadrul Protocolului de la 

Kyoto, care începe la 1 ianuarie 2013 și se 

termină la 31 decembrie 2020, incluzând 

angajamentele cu caracter juridic 

obligatoriu de reducere a emisiilor, 

introducerea unui nou gaz (trifluorură de 

azot), un „mecanism de creștere a nivelului 

de ambiție” care prevede o procedură 

simplificată pentru a permite unei părți să 

își ajusteze angajamentul său prin creșterea 

ambițiilor sale pe parcursul unei perioade 

de angajamente și, în final, o dispoziție 

care ajustează automat un obiectiv al unei 

părți pentru a împiedica o creștere a 

emisiilor sale în perioada 2013-2020 peste 

media emisiilor sale din perioada 2008-

2010; 

H. întrucât în cadrul Conferinței de la Doha 

privind schimbările climatice din 

decembrie 2012, părțile au adoptat o 

modificare a protocolului prin care se 

stabilește o a doua perioadă de 

angajamente în cadrul Protocolului de la 

Kyoto, care începe la 1 ianuarie 2013 și se 

termină la 31 decembrie 2020, incluzând 

angajamentele cu caracter juridic 

obligatoriu de reducere a emisiilor, 

introducerea unui nou gaz (trifluorură de 

azot), un „mecanism de creștere a nivelului 

de ambiție” care prevede o procedură 

simplificată pentru a permite unei părți să 

își ajusteze angajamentul său prin creșterea 

ambițiilor sale pe parcursul unei perioade 

de angajamente și, în final, o dispoziție 

care ajustează automat un obiectiv al unei 

părți pentru a împiedica o creștere a 

emisiilor sale în perioada 2013-2020 peste 

media emisiilor sale din perioada 2008-

2010; întrucât Parlamentul regretă că 

anumite țări terțe care au participat la 

prima perioadă de angajament din cadrul 

Protocolului de la Kyoto nu sunt dispuse 

să participe și la a doua perioadă; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. reamintește Rezoluția sa din 5 

februarie 2014 care solicita trei obiective 

obligatorii: un obiectiv de 40% în materie 

de eficiență energetică, un obiectiv de cel 

puțin 30% în materie de energii 

regenerabile și un obiectiv de cel puțin 

40% de reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră și solicită din nou Consiliului 

și Comisiei să adopte și să implementeze, 

ca parte a cadrului pentru 2030 pentru 

politici în domeniul climei și al energiei, o 

strategie pluridimensională bazată pe 

obiective care se consolidează reciproc, 

coordonate și coerente pentru reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, 

extinderea surselor de energii 

regenerabile și eficiența energetică; 

constată că obiectivele în materie de 

eficiență energetică și de energii 

regenerabile solicitate de Parlament ar 

conduce până în 2030 la reduceri mult 

mai importante de emisii de gaze cu efect 

de seră decât nivelul de 40%; 

14. reamintește Concluziile Consiliului 

European din 23 și 24 octombrie, în 

cadrul căruia a fost decisă, în 

unanimitate, o țintă de reducere a gazelor 

cu efect de seră la nivel intern de cel puțin 

40 % pentru 2030, o țintă pentru energia 

regenerabilă la nivelul UE de 27 % și o 

țintă fără caracter obligatoriu pentru 
eficiența energetică; constată că Consiliul 

European a respins orice ținte naționale 

subsidiare obligatorii, pentru a le oferi 

statelor membre, conform tratatelor UE, 

flexibilitatea de a-și stabili propriul mix 

energetic cu emisii reduse de carbon și 

eficient din punctul de vedere al 

costurilor, care să includă energiile 

regenerabile, eficiența energetică și alte 

tehnologii cu emisii reduse de carbon; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. clarifică faptul că, deși a doua perioadă 

de angajament a Protocolului de la Kyoto 

va fi de durată limitată, ar trebui 

considerată ca un pas intermediar foarte 

important și invită prin urmare părțile, 

inclusiv statele membre ale UE, să 

finalizeze procesul de ratificare cât mai 

curând posibil și, în orice caz, înainte de 

decembrie 2015; constată că, în ceea ce îl 

privește, Parlamentul și-a dat deja acordul 

și că implicarea societății civile și 

transparența sunt necesare pentru a 

contribui la înțelegerea activităților 

reciproce ale negociatorilor și crearea 

încrederii în rândul părților în perspectiva 

Conferinței de la Paris; 

20. clarifică faptul că, deși a doua perioadă 

de angajament a Protocolului de la Kyoto 

va fi de durată limitată, ar trebui 

considerată ca un pas intermediar foarte 

important și invită prin urmare părțile, 

inclusiv statele membre ale UE, să 

finalizeze procesul de ratificare cât mai 

curând posibil și, în orice caz, înainte de 

decembrie 2015; constată că, în ceea ce îl 

privește, Parlamentul și-a dat deja acordul 

și că implicarea societății civile și 

transparența sunt necesare pentru a 

contribui la înțelegerea activităților 

reciproce ale negociatorilor și crearea 

încrederii în rândul părților în perspectiva 

Conferinței de la Paris; regretă că anumite 

țări terțe care au participat la prima 

perioadă de angajament din cadrul 

Protocolului de la Kyoto nu sunt dispuse 

să participe și la a doua perioadă; 

Or. en 

 

 


