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Amendamentul 8
Giovanni La Via, Peter Liese
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, 
Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 – având în vedere enciclica „Laudato si”,
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4.10.2016 B8-1043/9

Amendamentul 9
Giovanni La Via, Peter Liese
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, 
Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că și în absența unor dovezi 
științifice care să arate ce înseamnă 
limitarea încălzirii globale la 1,5°C pentru 
fiecare sector și regiune, este clar că 
eforturile actuale ale țărilor nu sunt 
suficiente pentru a atinge limitele de 
siguranță pentru țările cele mai vulnerabile; 
îndeamnă toate țările, în special țările 
dezvoltate, să își intensifice eforturile 
comune și să își îmbunătățească 
contribuțiile stabilite la nivel național 
(CSN) în contextul dialogului de facilitare 
din 2018; în acest context, invită UE să își 
asume angajamente de reducere în 
continuare a emisiilor în CSN pentru 2030;

9. subliniază că și în absența unor dovezi 
științifice care să arate ce înseamnă 
limitarea încălzirii globale la 1,5°C pentru 
fiecare sector și regiune, este clar că 
eforturile actuale ale țărilor nu sunt 
suficiente pentru a atinge limitele de 
siguranță pentru țările cele mai vulnerabile; 
îndeamnă toate țările, în special țările 
dezvoltate, să își intensifice eforturile 
comune și să își îmbunătățească 
contribuțiile stabilite la nivel național 
(CSN) în contextul dialogului de facilitare 
din 2018; în acest context, invită UE să își 
asume angajamente de reducere în 
continuare a emisiilor în CSN pentru 2030; 
reamintește că nu vor fi suficiente 
măsurile luate doar în Uniunea 
Europeană și, prin urmare, invită 
Comisia și Consiliul să-și intensifice 
activitățile de încurajare a altor parteneri 
să facă același lucru;
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4.10.2016 B8-1043/10

Amendamentul 10
Giovanni La Via, Peter Liese
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, 
Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că, în conformitate cu 
concluziile IPCC, emisiile provenite din 
utilizarea terenurilor (pentru agricultură, 
pentru creșterea animalelor, pentru 
silvicultură și în alte scopuri) au un 
potențial rentabil semnificativ pentru 
atenuare și consolidarea rezilienței și că 
este necesară, prin urmare, consolidarea 
acțiunilor UE și a cooperării internaționale 
pentru a estima mai bine și a optimiza 
potențialul de sechestrare a carbonului 
asociat emisiilor provenite din utilizarea 
terenurilor și pentru a asigura o sechestrare 
în siguranță și durabilă a dioxidului de 
carbon; observă oportunitățile deosebite 
asociate agrosilviculturii în această 
privință; reamintește acordul important la 
care s-a ajuns cu privire la schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor (ILUC) la 
începutul legislaturii parlamentare și speră 
că contribuția Parlamentului la negocierile 
de la acel moment poate sta la baza unei 
soluții ambițioase în cadrul viitoarei 
revizuiri a normelor;

23. subliniază că, având în vedere 
obiectivele sale importante și variate, în 
conformitate cu concluziile IPCC, emisiile 
provenite din utilizarea terenurilor (pentru 
agricultură, pentru creșterea animalelor, 
pentru silvicultură și în alte scopuri) au un 
potențial rentabil semnificativ pentru 
atenuare și consolidarea rezilienței și că 
este necesară, prin urmare, consolidarea 
acțiunilor UE și a cooperării internaționale 
pentru a estima mai bine și a optimiza 
potențialul de sechestrare a carbonului 
asociat emisiilor provenite din utilizarea 
terenurilor și pentru a asigura o sechestrare 
în siguranță și durabilă a dioxidului de 
carbon; observă oportunitățile deosebite 
asociate agrosilviculturii în această 
privință; reamintește acordul important la 
care s-a ajuns cu privire la schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor (ILUC) la 
începutul legislaturii parlamentare și speră 
că contribuția Parlamentului la negocierile 
de la acel moment poate sta la baza unei 
soluții ambițioase în cadrul viitoarei 
revizuiri a normelor;
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4.10.2016 B8-1043/11

Amendamentul 11
Giovanni La Via, Peter Liese
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, 
Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată că defrișările și degradarea 
pădurilor sunt responsabile de 20 % din 
emisiile globale de gaze cu efect de seră și 
subliniază rolul pădurilor în atenuarea 
schimbărilor climatice și necesitatea de a 
consolida capacitățile de adaptare și 
reziliența pădurilor la schimbările 
climatice; subliniază că sunt necesare 
eforturi de atenuare care să se axeze pe 
sectorul pădurilor tropicale (REDD +); 
subliniază că obiectivul de a limita 
încălzirea globală la mai puțin de 2°C se va 
dovedi, cel mai probabil, imposibil de 
realizat fără aceste eforturi de atenuare; 
solicită în plus UE să majoreze finanțarea 
internațională pentru reducerea defrișărilor 
în țările în curs de dezvoltare;

24. constată că defrișările și degradarea 
pădurilor sunt responsabile de 20 % din 
emisiile globale de gaze cu efect de seră și 
subliniază rolul pădurilor și al 
managementului forestier activ și 
sustenabil în atenuarea schimbărilor 
climatice și necesitatea de a consolida 
capacitățile de adaptare și reziliența 
pădurilor la schimbările climatice; 
subliniază că sunt necesare eforturi de 
atenuare care să se axeze pe sectorul 
pădurilor tropicale (REDD +); subliniază 
că obiectivul de a limita încălzirea globală 
la mai puțin de 2°C se va dovedi, cel mai 
probabil, imposibil de realizat fără aceste 
eforturi de atenuare; solicită în plus UE să 
majoreze finanțarea internațională pentru 
reducerea defrișărilor în țările în curs de 
dezvoltare;
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4.10.2016 B8-1043/12

Amendamentul 12
Giovanni La Via, Peter Liese
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, 
Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită ca spre finalul acestui an să se 
adopte la nivel internațional o GMBM a 
OACI echitabilă și solidă care să fie pusă 
în aplicare la nivel internațional începând 
din 2020; își exprimă dezamăgirea 
profundă față de propunerea actuală 
discutată în cadrul OACI și reamintește că 
orice modificare a legislației existente 
privind includerea aviației în EU ETS 
poate fi avută în vedere numai în cazul în 
care GBMB este ambițioasă și că, în orice 
caz, zborurile intra-europene vor fi în 
continuare acoperite de EU ETS;

28. solicită ca, în cadrul celei de-a 39-a 
sesiuni a Adunării OACI, care se 
desfășoară în prezent, să se adopte o 
GMBM echitabilă și solidă care să fie pusă 
în aplicare la nivel internațional începând 
din 2020; își exprimă dezamăgirea 
profundă față de propunerea actuală 
discutată în cadrul OACI și reamintește că 
orice modificare a legislației existente 
privind includerea aviației în EU ETS 
poate fi avută în vedere numai în cazul în 
care GMBM este ambițioasă și că, în orice 
caz, zborurile intra-europene vor fi în 
continuare acoperite de EU ETS;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/13

Amendamentul 13
Giovanni La Via, Peter Liese
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, 
Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază acțiunile întreprinse de un 
număr tot mai mare de actori nestatali 
pentru decarbonizare și o mai mare 
reziliență la schimbările climatice; 
subliniază în consecință importanța unui 
dialog structurat și constructiv între 
guverne, mediul de afaceri, orașe, regiuni, 
organizații internaționale, societatea civilă 
și instituțiile academice și de a asigura 
implicarea lor în planificarea și punerea în 
aplicare a acțiunilor privind clima pentru a 
mobiliza o acțiune mondială fermă în 
vederea construirii unor societăți reziliente 
și cu emisii scăzute de dioxid de carbon; 
salută crearea „Planului global de acțiune 
împotriva schimbărilor climatice”, care se 
bazează pe „Agenda de acțiune Lima-
Paris”, care implică șaptezeci de inițiative 
multipartite în diferite sectoare;

46. subliniază acțiunile întreprinse de un 
număr tot mai mare de actori nestatali 
pentru decarbonizare și o mai mare 
reziliență la schimbările climatice; 
subliniază în consecință importanța unui 
dialog structurat și constructiv între 
guverne, mediul de afaceri, orașe, regiuni, 
organizații internaționale, societatea civilă 
și instituțiile religioase și academice și a 
asigurării implicării lor în planificarea și 
punerea în aplicare a acțiunilor privind 
clima pentru a mobiliza o acțiune mondială 
fermă în vederea construirii unor societăți 
reziliente și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon; salută crearea „Planului global de 
acțiune împotriva schimbărilor climatice”, 
care se bazează pe „Agenda de acțiune 
Lima-Paris”, care implică șaptezeci de 
inițiative multipartite în diferite sectoare;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/14

Amendamentul 14
Giovanni La Via, Peter Liese
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, 
Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. solicită tarifarea la scară largă a 
emisiilor de carbon ca instrument aplicabil 
la nivel mondial pentru gestionarea 
emisiilor și alocarea de venituri din schema 
de comercializare a certificatelor de emisii 
investițiilor favorabile protecției climei, 
precum și de venituri provenite din 
tarifarea emisiilor de carbon a 
combustibililor de transport internațional; 
solicită în plus utilizarea parțială a 
subvențiilor din agricultură pentru a 
garanta investiții în producția și utilizarea 
de surse regenerabile de energie în ferme; 
subliniază importanța mobilizării 
capitalului din sectorul privat și a 
deblocării investițiilor necesare în 
tehnologiile cu emisii scăzute de carbon; 
solicită un angajament ambițios din partea 
guvernelor și instituțiilor de finanțare 
publice și private, inclusiv a băncilor, 
fondurilor de pensii și firmelor de 
asigurări, în favoarea alinierii practicilor de 
împrumuturi și investiții la obiectivul de 
menținere a creșterii temperaturii sub 2°C 
și a redirecționării investițiilor în 
combustibilii fosili – inclusiv eliminarea 
treptată a creditelor la export pentru 
investiții în combustibili fosili; solicită 
garanții publice specifice în favoarea 

66. solicită tarifarea la scară largă a 
emisiilor de carbon ca instrument aplicabil 
la nivel mondial pentru gestionarea 
emisiilor și alocarea de venituri din schema 
de comercializare a certificatelor de emisii 
investițiilor favorabile protecției climei, 
precum și de venituri provenite din 
tarifarea emisiilor de carbon a 
combustibililor de transport internațional; 
solicită, în plus, utilizarea politicii agricole 
comune pentru a le oferi fermierilor 
posibilitatea de a contribui la atenuarea 
schimbărilor climatice; subliniază 
importanța mobilizării capitalului din 
sectorul privat și a deblocării investițiilor 
necesare în tehnologiile cu emisii scăzute 
de carbon; solicită un angajament ambițios 
din partea guvernelor și instituțiilor de 
finanțare publice și private, inclusiv a 
băncilor, fondurilor de pensii și firmelor de 
asigurări, în favoarea alinierii practicilor de 
împrumuturi și investiții la obiectivul de 
menținere a creșterii temperaturii sub 2°C 
și a redirecționării investițiilor în 
combustibilii fosili – inclusiv eliminarea 
treptată a creditelor la export pentru 
investiții în combustibili fosili; solicită 
garanții publice specifice în favoarea 
investițiilor ecologice, precum și acordarea 
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investițiilor ecologice, precum și acordarea 
de etichete și avantaje fiscale fondurilor de 
investiții ecologice și emițătorilor de 
obligații verzi;

de etichete și avantaje fiscale fondurilor de 
investiții ecologice și emițătorilor de 
obligații verzi;

Or. en


