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Amendamentul  2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

referitoare la Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la 

Bonn, Germania (COP23) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 58a. reamintește că, în conformitate cu 

articolul 2 din Acordul de la Paris din 4 

noiembrie 2016, acesta urmărește, printre 

altele, creșterea capacității de adaptare la 

efectele negative ale schimbărilor 

climatice, încurajează reziliența la 

schimbările climatice și dezvoltarea cu un 

nivel redus de emisii de gaze cu efect de 

seră, într-un mod care nu pune în pericol 

producția alimentară și invită Comisia și 

statele membre să asigure fluxuri de 

finanțare în coerență cu acest obiectiv; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

referitoare la Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la 

Bonn, Germania (COP23) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. recunoaște numeroasele dificultăți 

de formulare a unei definiții universal 

acceptate a „ refugiaților climatici“ dar 

solicită recunoașterea în mod serios a 

caracterului și amplorii migrației și 

strămutării provocate de schimbările 

climatice ca urmare a dezastrelor cauzate 

de încălzirea globală; constată cu 

îngrijorare că, între 2008 și 2013, 

aproximativ 166 de milioane de persoane 

au fost obligate să-și părăsească locuințele 

din cauza unor dezastre naturale, a creșterii 

nivelului mării, a fenomenelor 

meteorologice extreme, a deșertificării, a 

penuriei de apă și a răspândirii bolilor 

tropicale cu transmitere prin vectori; 

reamintește în mod deosebit faptul că 

evoluțiile în materie de climă din anumite 

părți ale Africii și ale Orientului Mijlociu 

ar putea contribui la instabilitate politică, la 

dificultăți economice și la escaladarea 

crizei refugiaților din bazinul Mării 

Mediterane; 

60. constată cu îngrijorare că, între 

2008 și 2013, aproximativ 166 de milioane 

de persoane au fost obligate să-și 

părăsească locuințele din cauza unor 

dezastre naturale, a creșterii nivelului 

mării, a fenomenelor meteorologice 

extreme, a deșertificării, a penuriei de apă 

și a răspândirii bolilor tropicale cu 

transmitere prin vectori; reamintește în 

mod deosebit faptul că evoluțiile în materie 

de climă din anumite părți ale Africii și ale 

Orientului Mijlociu ar putea contribui la 

instabilitate politică, la dificultăți 

economice și la escaladarea crizei 

refugiaților din bazinul Mării Mediterane; 

subliniază faptul că persoanele care își 

pierd spațiul vital ca urmare a 

schimbărilor climatice ar trebui să fie 

sprijinite, ori de câte ori este posibil, în 

țara lor de origine sau în apropierea 

acesteia; 

Or. en 

 

 


