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Amendamentul 1 

Ian Duncan 

în numele Grupului ECR 
 

Propunere de rezoluție B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Conferința ONU din 2014 privind schimbările climatice, COP 20, de la Lima, Peru (1-12 

decembrie 2014) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. reamintește faptul că, la Varșovia, toate 

părțile au convenit asupra deciziei 1/CP.19 
a CCONUSC, care invită toate părțile să 
inițieze sau să intensifice pregătirile la 

nivel intern pentru contribuțiile stabilite la 
nivel național pe care intenționează să le 

aducă (INDC) și să comunice aceste 
contribuții cu suficient timp înainte de 
COP 20 (până în primul trimestru al 
anului 2015, dacă sunt pregătite să facă 
acest lucru), într-un mod care să faciliteze 
claritatea, transparența și înțelegerea INDC 
și care să permită cuantificarea acestora; 
invită părțile să se asigure că contribuțiile 

stabilite la nivel național pe care 
intenționează să le aducă (INDC) respectă 
limitările impuse de bugetul emisiilor de 

carbon axat pe obiectivul de 2°C și să 
garanteze că nivelul maxim al emisiilor 

globale va fi atins cât mai curând posibil; 

11. reamintește faptul că, la Varșovia, toate 

părțile au convenit asupra deciziei 1/CP.19 
a CCONUSC, care invită toate părțile să 
inițieze sau să intensifice pregătirile la 

nivel intern pentru contribuțiile stabilite la 
nivel național pe care intenționează să le 

aducă (INDC) și să comunice aceste 
contribuții cât mai curând posibil, într-un 
mod care să faciliteze claritatea, 

transparența și înțelegerea INDC și care să 
permită cuantificarea acestora; invită 
părțile să se asigure că contribuțiile 
stabilite la nivel național pe care 
intenționează să le aducă (INDC) respectă 

limitările impuse de bugetul emisiilor de 
carbon axat pe obiectivul de 2°C și să 
garanteze că nivelul maxim al emisiilor 

globale va fi atins cât mai curând posibil; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/2 

Amendamentul 2 

Ian Duncan 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Conferința ONU din 2014 privind schimbările climatice, COP 20, de la Lima, Peru (1-12 
decembrie 2014) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. ia act de faptul că UE trebuie să-și 
îndeplinească rolul 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; 

29. ia act de faptul că UE trebuie să-și 
îndeplinească rolul esențial în ceea ce 
privește reducerea emisiilor, prin politici 

care să împiedice dezvoltarea de orice 
combustibili fosili neconvenționali cu 

emisii intensive de gaze cu efect de seră; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/3 

Amendamentul 3 

Ian Duncan 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Conferința ONU din 2014 privind schimbările climatice, COP 20, de la Lima, Peru (1-12 
decembrie 2014) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. invită statele membre să își aducă 

contribuțiile financiare cu mult timp 
înainte de conferințe și să își coordoneze 
mai bine anunțurile cu privire la 
finanțarea acțiunilor în domeniul climei 
cu UE pentru a facilita comunicarea cu 
părțile terțe cu privire la contribuția totală 
a UE și pentru a obține un impact pozitiv 
maxim asupra negocierilor; subliniază că 
angajamentele financiare asumate în cadrul 
summitului organizat de Secretarul General 
al ONU, Ban Ki-moon, au constituit un 
semnal bun și au avut un impact pozitiv 

asupra imaginii UE înainte de negocierile 
de la Lima; 

33. invită statele membre să își aducă 

contribuțiile financiare cât mai curând 
posibil, astfel încât să se asigure că 
progresele pe calea finanțării Fondului 
verde pentru climă pot fi evaluate; 
subliniază că angajamentele financiare 

asumate în cadrul summitului organizat de 
Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon, 

au constituit un semnal bun și au avut un 
impact pozitiv asupra imaginii UE înainte 
de negocierile de la Lima; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/4 

Amendamentul 4 

Ian Duncan 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Conferința ONU din 2014 privind schimbările climatice, COP 20, de la Lima, Peru (1-12 
decembrie 2014) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. subliniază că, în mod inevitabil, este 
nevoie de măsuri de adaptare, care trebuie 
să aibă un rol central în cadrul noului 

acord; subliniază că, dacă se acționează 
acum pentru reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră, costurile pentru economia 
globală și cea națională vor fi mai reduse, 
iar măsurile de adaptare ar fi, de asemenea, 

mai puțin costisitoare; îndeamnă toate 
statele să adopte măsuri adecvate pentru a 
elabora planuri privind efectele 
schimbărilor climatice și pentru a se adapta 
și a reacționa la acestea, în vederea 

protejării cetățenilor, societăților, 
economiilor și mediului și a asigurării unei 
dezvoltări durabile și rezistente la 

schimbările climatice; ia act de faptul că 
reacția la riscurile legate de climă implică 

luarea de decizii într-o lume în schimbare, 
caracterizată de o incertitudine permanentă 
în ceea ce privește gravitatea și distribuirea 

în timp a efectelor schimbărilor climatice și 
de limite ale eficacității adaptării; 

39. subliniază că măsurile de adaptare sunt 
esențiale și trebuie să aibă un rol central în 
cadrul noului acord; subliniază că, dacă se 

acționează acum pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, costurile pentru 

economia globală și cea națională vor fi 
mai reduse, iar măsurile de adaptare ar fi, 
de asemenea, mai puțin costisitoare; 

îndeamnă toate statele să adopte măsuri 
adecvate pentru a elabora planuri privind 
efectele schimbărilor climatice și pentru a 
se adapta și a reacționa la acestea, în 
vederea protejării cetățenilor, societăților, 

economiilor și mediului și a asigurării unei 
dezvoltări durabile și rezistente la 
schimbările climatice; ia act de faptul că 

reacția la riscurile legate de climă implică 
luarea de decizii într-o lume în schimbare, 

caracterizată de o incertitudine permanentă 
în ceea ce privește gravitatea și distribuirea 
în timp a efectelor schimbărilor climatice și 

de limite ale eficacității adaptării; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/5 

Amendamentul 5 

Ian Duncan 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Conferința ONU din 2014 privind schimbările climatice, COP 20, de la Lima, Peru (1-12 
decembrie 2014) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. recunoaște dificultățile asociate cu 
separarea acțiunilor în domeniul climei de 
cele pentru dezvoltare și numeroasele 

sinergii dintre acestea la nivel național, dar 
insistă asupra faptului că sunt posibile în 
continuare evaluări credibile și 

transparente ale modului în care este 
respectată adiționalitatea; 

43. recunoaște dificultățile asociate cu 
separarea acțiunilor în domeniul climei de 
cele pentru dezvoltare și numeroasele 

sinergii dintre acestea la nivel național, dar 
insistă asupra faptului că trebuie depuse 
toate eforturile pentru ca acest lucru să se 
facă într-un mod credibil și transparent; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/6 

Amendamentul 6 

Ian Duncan 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Conferința ONU din 2014 privind schimbările climatice, COP 20, de la Lima, Peru (1-12 
decembrie 2014) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. este îngrijorat de creșterea emisiilor de 
CO2 la nivel mondial în 2013, potrivit 
datelor Agenției Internaționale a Energiei 

(AIE), în ciuda scăderii emisiilor din 
Europa și Statele Unite; prin urmare, 

sugerează să se aibă în vedere 
responsabilități diferențiate, astfel încât 
fiecare țară să contribuie la eforturile 

mondiale din domeniul politicii industriale 
și energetice; solicită o utilizare mai bună a 
tehnologiilor, precum sateliții spațiali, 
pentru colectarea de date corecte privind 
emisiile și temperaturile, precum și o 

cooperare transparentă și o partajare a 
informațiilor între țări; 

55. este îngrijorat de creșterea emisiilor de 
CO2 la nivel mondial în 2013, potrivit 
datelor Agenției Internaționale a Energiei 

(AIE), în ciuda scăderii emisiilor din 
Europa și Statele Unite; prin urmare, 

sugerează să se aibă în vedere 
responsabilități diferențiate ale părților, 
precum și capacitățile diferențiate ale 
acestora, astfel încât fiecare țară să 
contribuie la eforturile mondiale din 
domeniul politicii industriale și energetice; 
solicită o utilizare mai bună a tehnologiilor, 
precum sateliții spațiali, pentru colectarea 

de date corecte privind emisiile și 
temperaturile, precum și o cooperare 
transparentă și o partajare a informațiilor 

între țări; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/7 

Amendamentul 7 

Ian Duncan 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0251/2014 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Conferința ONU din 2014 privind schimbările climatice, COP 20, de la Lima, Peru (1-12 
decembrie 2014) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

64. consideră regretabil faptul că 
potențialul de economisire a energiei nu 
este valorificat în mod corespunzător la 

nivel internațional și în UE; subliniază 
faptul că economiile de energie fac posibile 

crearea de locuri de muncă, realizarea de 
economii financiare și asigurarea securității 
energetice, sporesc competitivitatea, duc la 

reducerea emisiilor și reprezintă un factor-
cheie pentru decuplarea emisiilor de 
creșterea economică; invită UE să pledeze 
pentru mai multă atenție și acțiune în 
vederea economisirii de energie în cadrul 

negocierilor internaționale referitoare la 
transferul de tehnologie, la planurile de 
dezvoltare pentru țările în curs de 

dezvoltare sau la asistența financiară; 
subliniază faptul că, pentru a fi credibile, 
UE și statele sale membre trebuie să își 
stabilească obiective ambițioase în 
materie de eficiență energetică și să le 
îndeplinească; subliniază importanța 
reducerii risipei de energie în sectorul 

construcțiilor și al transporturilor, precum 
și a celei rezultate în urma utilizării 
sistemelor electrice și echipamentelor 

casnice din gospodării, pentru a maximiza 
economiile de energie și eficiența 

energetică;  

64. consideră regretabil faptul că 
potențialul de economisire a energiei nu 
este valorificat în mod corespunzător la 

nivel internațional și în UE; subliniază 
faptul că economiile de energie fac posibile 

crearea de locuri de muncă, realizarea de 
economii financiare și asigurarea securității 
energetice, sporesc competitivitatea, duc la 

reducerea emisiilor și reprezintă un factor-
cheie pentru decuplarea emisiilor de 
creșterea economică; invită UE să pledeze 
pentru mai multă atenție și acțiune în 
vederea economisirii de energie în cadrul 

negocierilor internaționale referitoare la 
transferul de tehnologie, la planurile de 
dezvoltare pentru țările în curs de 

dezvoltare sau la asistența financiară; 
subliniază faptul că apelurile la acțiuni 
internaționale privind eficiența energetică 

sunt subminate de lipsa acțiunilor pe plan 
intern; subliniază importanța reducerii 

risipei de energie în sectorul construcțiilor 
și al transporturilor, precum și a celei 

rezultate în urma utilizării sistemelor 
electrice și echipamentelor casnice din 
gospodării, pentru a maximiza economiile 

de energie și eficiența energetică; 

Or. en 


