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 Idei politice directoare

Amendamentul1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 1

Propunere de rezoluţie
Punctul – 1 (nou)

Propunere de rezoluţie Amendament 

-1. reaminteşte rezoluţia sa, menţionată 
mai sus, din 21 mai 2008, în special faptul 
că toate eforturile de a reduce emisiile ar 
trebui să urmărească menţinerea creşterii 
temperaturii globale mult sub nivelul 
propus de maximum 2ºC, deoarece un 
nivel de încălzire globală de o asemenea 
magnitudine ar avea deja o influenţă 
extrem de puternică asupra societăţii 
noastre şi asupra stilului individual de 
viaţă şi ar determina, de asemenea, o serie 
de modificări semnificative ale 
ecosistemelor şi resurselor de apă; se 
declară extrem de preocupat de faptul că, 
astfel cum se indică în numeroase 
rapoarte ştiinţifice recente, schimbările 
climatice sunt atât mult mai serioase, cât 
şi mult mai grave decât se credea în ceea 
ce priveşte efectele lor adverse; în 
consecinţă, acesta solicită Comisiei să 
monitorizeze îndeaproape şi să analizeze 
cele mai recente rezultate ale cercetărilor 
ştiinţifice în scopul de a aprecia, în 
special, dacă obiectivul UE de a menţine 
emisiile sub 2ºC şi-ar atinge cu adevărat 
scopul de a evita schimbările climatice 
periculoase; 

Or. en

Amendamentul 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
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Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 10

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ea (nou)

Propunere de rezoluţie Amendament 

Ea. întrucât societatea umană se 
confruntă cu o dublă provocare în ceea ce 
priveşte pericolele pentru sistemele de 
menţinere a vieţii ale pământului, mai 
precis schimbările climatice şi utilizarea 
excesivă şi distrugerea multora dintre cele 
mai importante ecosisteme; întrucât există 
multe legături reciproce între sistemul 
climatic şi ecosisteme, în special 
capacitatea oceanelor şi a ecosistemelor 
terestre de a captura carbonul, şi întrucât 
problema schimbărilor climatice poate fi 
abordată eficient doar în contextul 
ecosistemelor sănătoase, 

Or. en

Amendamentul3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 11, 12, 13, 14, 15, 16

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunere de rezoluţie Amendament 

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen 
mediu de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră cu 20% până la 30% până în 
2020 ca şi necesitatea unui obiectiv de 
reducere pe termen lung de 50% până la 
80% până în 2050, pentru a limita 
creşterea temperaturii medii globale la 2% 
în comparaţie cu nivelul preindustrial, cu o 
probabilitate de 50%; 

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază , în conformitate cu 
recomandările cuprinse în cel de-al 4-lea 
Raport de evaluare (RE4) al IPCC, şi 
incluse, de asemenea, în foaia de parcurs 
de la Bali, necesitatea stabilirii, de către 
UE şi celelalte state industrializate ca şi 
grup a unui obiectiv pe termen mediu de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 25%-40% până în 2020, precum şi
a unui obiectiv pe termen lung de reducere 
a emisiilor cu cel puţin 80% până în 2050 
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comparativ cu anul 1990, continuând să 
se acorde atenție scopului de a limita 
creşterea temperaturii globale medii la 2ºC 
peste nivelurile preindustriale, obținând, 
astfel, o probabilitate de 50% de a realiza 
acest obiectiv;

Or. en

Amendamentul4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland

Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, a ultimei teze de la 328, parțial 351 și 352, a punctelor 
iniţiale 70, 71, 72 (ETS) şi a amendamentului 160 (CO2 de la mașini)

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou)

Propunere de  rezoluţie Amendament 

3a. reaminteşte poziţia sa din [data 
adoptării în plen] în cadrul procedurilor 
legislative privind „pachetul pentru climă 
şi energie”; 

Or. en

Amendamentul5Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, 
Jens Holm, Liam Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, a ultimei teze de la 328, parțial 351 și 352, a punctelor 
iniţiale 70, 71, 72 (ETS) şi a amendamentului 160 (CO2 de la mașini)

Propunere de rezoluţie
Considerentul Bb (nou)

Propunere de rezoluţie Amendament 

Bb. întrucât Parlamentul examinează, 
împreună cu Consiliul, o serie de 
propuneri normative în scopul de a onora 
angajamentele UE cu privire la climă ,  

Or. en
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Amendamentul6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 31

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunere de rezoluţie Amendament 

Ba. întrucât Tratatul de la Lisabona 
stabileşte în mod explicit obiectivele şi 
competenţele Uniunii în domeniul 
schimbărilor climatice şi întrucât, în cazul 
în care va fi ratificat, acesta va consolida 
rolul Uniunii Europene în promovarea 
dezvoltării durabile şi combaterea 
schimbărilor climatice, 

Or. en

Amendamentul7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 7 (parţial), 8 (parţial), 30

Propunere de rezoluţie
Alineatul 5

Propunere de rezoluţie Amendament 

5. împărtăşeşte concepţia că dezvoltarea, 
aplicarea şi exportul tehnologiilor de mediu 
moderne aduc o contribuţie la împlinirea 
strategiei de la Lisabona şi a obiectivelor 
UE-Kyoto ca şi a cerinţelor ulterioare de 
protecţie a climei şi, astfel, sunt realizate 
obiectivele de protecţie a mediului şi de 
creştere economică;  

5. împărtăşeşte concepţia că dezvoltarea, 
aplicarea şi exportul tehnologiilor de mediu 
moderne aduc o contribuţie la împlinirea 
strategiei de la Lisabona şi a obiectivelor 
UE-Kyoto ca şi a cerinţelor ulterioare de 
protecţie a climei şi, astfel, sunt realizate 
obiectivele de protecţie a mediului şi de 
creştere economică; evidenţiază, în acest 
context, faptul că abordarea problemelor 
legate de schimbările climatice va 
determina o serie de schimbări societale 
care vor contribui la crearea de noi locuri 
de muncă şi noi sectoare, la combaterea 
dependenţei de importurile de 
combustibili fosili şi la furnizarea de 
beneficii sociale pentru cetăţeni; mai 
mult, are convingerea că schimbările 
climatice pot fi combătute cu succes 
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numai dacă cetăţenii participă pe deplin 
la proces şi sunt protejaţi în perioada de 
tranziţie către o economie neutră din 
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon; 

Or. en

Amendamentul8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 9, 28, 418, 419, 420, 422, 423, 
342

Propunere de rezoluţie
Considerentul O

Propunere de rezoluţie Amendament 

O. întrucât mijloacele de finanţare 
disponibile pentru măsurile de adaptare în 
ţările în curs de dezvoltare sunt complet
insuficiente şi ar trebui extinse în mod 
semnificativ, , 

O. întrucât atât eforturile de atenuare, cât 
şi cele de adaptare sunt extrem de 
importante; întrucât ţările industrializate 
au o responsabilitate istorică faţă de 
mediu şi schimbările climatice; întrucât 
ţările în curs de dezvoltare sunt cele mai 
grav afectate de schimbările climatice în 
ciuda faptului că au contribuit extrem de 
puţin la producerea acestora; întrucât 
mijloacele de finanţare disponibile în 
vederea combaterii schimbărilor climatice 
sunt insuficiente în ţările în curs de 
dezvoltare şi ar trebui majorate în mod 
semnificativ, 

Or. en

 Dimensiunea internaţională: post-2012, …

Amendamentul9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 36, 38

Propunere de rezoluţie
Punctul 10
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Propunere de rezoluţie Amendament 

10. subliniază faptul că noul acord sub 
egida Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
protecţia climei trebuie să se bazeze pe 
principiul „responsabilităţii comune, dar 
diferenţiate”, conform căruia lumea 
industrializată aduce o contribuţie clară în 
ceea ce priveşte reducerile de emisii, în 
timp ce ţările în curs de dezvoltare se 
obligă, de asemenea la măsuri de protecţie 
a climei în măsura posibilităţilor lor;

10. subliniază faptul că noul acord sub 
egida Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
protecţia climei trebuie să se bazeze pe 
principiul „responsabilităţii comune, dar 
diferenţiate”, conform căruia lumea 
industrializată preiau conducerea în ceea 
ce priveşte reducerea emisiilor lor interne, 
în timp ce ţările în curs de dezvoltare se 
obligă, de asemenea, în conformitate cu 
Planul de acţiune de la Bali, să ia la nivel 
naţional măsurile adecvate de atenuare, 
în contextul dezvoltării durabile, sprijinite 
şi înlesnite, într-o manieră măsurabilă, 
raportabilă şi verificabilă, de tehnologie, 
finanţare şi construirea de capacitate din 
ţările industrializate;  

Or. en

Amendamentul10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 41, 42, 43, 44, 45

Propunere de rezoluţie
Alineatul 12

Propunere de rezoluţie Amendament 

12. 12. solicită Comisiei şi statelor membre 
să integreze cerinţele privind reducerile de 
emisii şi măsurile de adaptare la 
consecinţele schimbărilor climatice în 
programele de asistenţă pentru dezvoltare, 
respectiv să se indice aceste necesităţi în 
procesele de decizie ale agenţiilor 
internaţionale de asistenţă pentru 
dezvoltare şi să fie implicat şi sectorul 
privat şi autorităţile publice din ţările sau 
regiunile vizate, prin intermediul 
parteneriatelor;  

12. solicită Comisiei şi statelor membre să 
integreze cerinţele privind reducerile de 
emisii şi măsurile de adaptare la 
consecinţele schimbărilor climatice în 
programele de asistenţă pentru dezvoltare, 
respectiv să se indice aceste necesităţi în 
procesele de decizie ale agenţiilor 
internaţionale de asistenţă pentru 
dezvoltare şi să fie implicat şi sectorul 
privat, autorităţile publice şi organizaţiile 
neguvernamentale din ţările sau regiunile 
vizate, prin intermediul parteneriatelor; 
subliniază faptul că ar trebui să se 
mobilizeze resurse suplimentare pentru a 
ajuta ţările în curs de dezvoltare să 
abordeze provocarea cu privire la 
schimbările climatice şi că viitoarele 
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iniţiative în acest context trebuie să fie 
corelate din punct de vedere formal cu 
procesul UNFCCC şi cu eforturile depuse 
în vederea îndeplinirii Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului; salută lansarea 
de către UE a Alianţei Globale privind 
Schimbările Climatice (GCCA) care 
urmăreşte sprijinirea adaptării la 
schimbările climatice în ţările sărace 
aflate în curs de dezvoltare şi reaminteşte, 
în acest sens, rezoluţia sa din 21 
octombrie 20081; 

Or. en

 Energia 

Amendamentul11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 57

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunere de rezoluţie Amendament 

18. subliniază că Europa are nevoie de o 
politică strategică energetică şi o politică 
energetică externă, astfel încât un mare 
procent din securitatea furnizării de energie 
să poată fi garantat, cu respectarea 
cerinţelor de dezvoltare durabilă, eficienţa 
resurselor şi neafectarea climei şi că aici, 
pe lângă întrebări legate de existenţa 
energiei, trebuie să se răspundă şi la 
întrebări legate de transport şi de stocarea 
energiei, luând în calcul termenul colectiv 
al unei infrastructuri energetice; 

18. subliniază faptul că Europa are nevoie 
de o politică comună şi vizionară în 
domeniul energiei, atât în cadrul UE cât 
şi în cadrul relaţiilor externe astfel încât 
un mare procent din securitatea furnizării 
de energie să poată fi garantat, cu 
respectarea cerinţelor de dezvoltare 
durabilă, eficienţa resurselor şi neafectarea 
climei ; 

Or. en

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0491. 
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Amendamentul12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 61, 62, 71, 72, 73

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunere rezoluţie Amendament 

18a. Solicită UE şi statelor membre să 
asigure: 

 dezvoltarea şi investirea într-o 
infrastructură europeană de 
transport energetic (inclusiv 
reţeaua de energie electrică cu 
hidrogen lichid, cunoscută şi sub 
numele de „supergrid”), necesară 
în vederea asigurării diversităţii în 
UE în materie de surse energetice; 

 cercetarea continuă şi dezvoltarea 
de proiecte-pilot legate de 
tehnologia din domeniul TIC 
(tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor), producţia 
descentralizată şi alte progrese 
tehnologice; 

Or. en

Amendamentul13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 78, 79, 80, 81

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunere de rezoluţie Amendament 

23. face apel către politică şi economie să 
investească în infrastructură, reţele şi 
conducte pentru exploatarea energiei 
electrice solare în vederea producerii de 
hidrogen şi să li se ofere statelor terţe în 
cadrul parteneriatelor energetice programe 
de dezvoltare pentru instituţiile necesare, 

23. face apel către UE, statele membre şi 
comunitatea de afaceri: 
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infrastructuri precum şi programele de 
instruire pentru specialiştii locali şi căi de 
acces în reţea pentru necesarul propriu; 

 să investească în infrastructură, 
reţele şi reţele de forţă pentru
producţia, transportul şi stocarea 
energiei solare şi a hidrogenului; 

 să pună la dispoziţia ţărilor terţe, în 
cadrul parteneriatelor energetice 
programe de dezvoltare pentru 
instituţiile necesare, infrastructuri 
precum şi programele de instruire 
pentru specialiştii locali şi căi de 
acces în reţea în vederea 
satisfacerii propriilor necesităţi;

Or. en

Amendamentul14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 87, 86, 88, 89

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunere de rezoluţie Amendament 

25. subliniază potenţialul însemnat de 
utilizare a biomasei pentru producerea de 
energie menită să diminueze emisiile de 
gaze cu efect de seră şi se solicită o 
strategie europeană de utilizarea a 
biomasei la încălzire şi răcire; 

25. subliniază potenţialul însemnat de 
utilizare a biomasei durabile pentru 
producerea de energie menită să diminueze 
emisiile de gaze cu efect de seră şi se 
solicită elaborarea unei strategii europene 
de utilizare a biomasei durabile pentru 
producerea de electricitate şi gaze şi 
pentru încălzire şi răcire; 

Or. en

 Biocombustibilii 
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Amendamentul 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 107, 108, 109

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunere de rezoluţie Amendament 

29. constată că producerea de 
biocombustibili este răspunzătoare parţial 
pentru preţurile ridicate ale alimentelor, 
totuşi o renunţare la biocombustibili nici 
nu poate rezolva problema foametei în 
lume, nici nu poate răspunde la 
întrebarea legată de o mobilitate 
suportabilă pentru climă; 

29. constată că anumite tipuri de producţie 
de biocombustibili pot avea un impact 
asupra preţurilor produselor alimentare, 
asupra pierderii biodiversităţii şi 
fenomenului de despădurire şi precizează, 
în acelaşi timp, că biocombustibilii trebuie 
produşi într-un mod responsabil şi printr-
un proces verificabil din punctul de 
vedere al durabilităţii;  

Or. en 

Amendamentul 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 113, 111, 112 (parţial)

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunere de rezoluţie Amendament 

30. propune comisiei să reconsidere
conceptul unei cote fixe pentru 
biocombustibili şi în locul acestuia să 
dezvolte scenarii flexibile care iau în 
considerare necesarul în creştere de 
suprafeţe cultivabile la nivel global pentru 
alimente şi furaje în agricultură ca şi 
chestiunea importurilor necesare de 
biocombustibili în UE pentru a se face 
faţă cerinţelor mobilităţii Europene şi 
transporturilor de bunuri în viitor; 

30. propune Comisiei să regândească
conceptul unei cote pentru biocombustibili 
şi în locul acestuia să dezvolte politici
flexibile care iau în considerare caracterul 
complex al producţiei de biocombustibili, 
inclusiv ciclul de viaţă al emisiilor de gaze 
cu efect de seră şi aprecierea tuturor 
efectelor indirecte relevante; 

Or. en

Amendamentul 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
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Aylward, Johannes Blokland

Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 86, 114, 115

Propunere de rezoluţie
Alineatul 31

Propunere de rezoluţie Amendament 

31. consideră implicarea ţărilor în curs de 
dezvoltare într-o strategie pe termen lung 
pentru dezvoltarea producţiei de 
biocombustibili ca fiind indispensabilă 
pentru a se cerceta dacă se pot planifica 
din punct de vedere economic şi dacă sunt 
economic eficiente, pentru a se da un 
răspuns la problema dezvoltării durabile 
ecologice şi nu în ultimul rând să se 
înlesnească dezvoltarea socială şi 
îmbunătăţirile veniturilor pe termen lung; 

31. consideră că implicarea ţărilor în curs 
de dezvoltare într-o strategie pe termen 
lung pentru dezvoltarea producţiei de 
biocombustibili este indispensabilă pentru 
a afla dacă se pot planifica din punct de 
vedere economic şi dacă sunt rentabile, 
pentru a asigura producţia de alimente şi 
disponibilitatea acestora,pentru a se da un 
răspuns la problema sustenabilităţii 
ecologice a acestora şi, nu în ultimul rând, 
să se înlesnească dezvoltarea socială şi 
îmbunătăţirea veniturilor pe termen lung 
precum şi pentru a garanta că ţările în 
curs de dezvoltare beneficiază de 
formarea necesară astfel încât să aibă 
posibilitatea de a respecta criteriile de 
durabilitate ale UE; 

Or. en

 Eficienţa energetică 

Amendamentul 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 119, 120, 121, 122, 123

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunere de rezoluţie Amendament 

33. face apel la comisie să verifice lipsa de 
obligativitate a obiectivului de 20% pentru 
eficienţa energetică până în 2020 şi, după 
caz, să propună comisiei să facă acest 
obiectiv obligatoriu;

33. solicită Comisiei să Comisiei să 
propună un obiectiv obligatoriu de 20% 
pentru eficienţa energetică până în 2020 şi 
să însoţească propunerea în cauză de 
obiective concrete provizorii privind 
reducerile; 
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Or. en

Amendamentul19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 134 şi 138 (parţial)

Propunere de rezoluţie
Punctul 39

Propunere de rezoluţie Amendament 

39. face apel la instituţiile financiare 
locale şi la uniunile profesionale din 
statele membre să facă un leitmotiv pentru 
arhitecţi şi ingineri constructori din 
criteriul eficienţei energetice la noile 
clădiri, unde prevederile legale pentru 
domeniul construcţiilor pentru gradele de 
eficienţă ale construcţiilor noi ar putea să 
fie un prim pas către atingerea acestui 
obiectiv; ; 

39. solicită autorităţilor locale şi 
asociaţiilor profesionale din statele 
membre să stabilească criterii, orientări şi 
legislaţie la nivel naţional sau decizii 
administrative în domeniul eficienţei 
energetice pentru arhitecţi şi ingineri 
constructori la noile clădiri, precum şi 
norme de construcţie privind eficienţa 
energetică a construcţiilor noi  şi ale 
lucrărilor mari de renovare; 

Or. en 

Amendamentul 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 138, 143, 336, 376, 463, 452

Propunere de rezoluţie 
Alineatul 39a (nou)

Propunere de rezoluţie Amendament 

39a. subliniază necesitatea ca criteriile 
minime de eficienţă energetică să fie 
incluse într-o politică globală privind 
achiziţiile publice pentru clădirile şi 
serviciile la nivel naţional, regional şi 
local, ca şi modalitate de promovare a 
inovaţiei în domeniul noilor tehnologii şi 
de asigurare a accesului lor pe piaţă; 

Or. en
 Mobilitate şi logistică 
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Amendamentul 21 
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 163, 164, 165

Propunere de rezoluţie
Alineatul 51

Propunere de rezoluţie Amendament 

51. salută construirea şi extinderea reţelelor 
transeuropene şi se solicită încheierea cât 
mai curând cu putinţă a proiectelor de 
primă importanţă, care deţin cea mai mare 
prioritate pentru logistica reţelelor de 
transport de mărfuri şi pentru o politică 
europeană durabilă în ceea ce priveşte 
transportul; ;  

51. salută construirea şi extinderea în 
cadrul UE, precum şi la nivelul ţărilor 
vecine, a reţelelor de transport 
transeuropene (TEN-T) şi se solicită 
încheierea cât mai curând cu putinţă a 
proiectelor de primă importanţă, în special 
a proiectelor care sunt cele mai favorabile 
pentru climă, care deţin cea mai mare 
prioritate pentru logistica reţelelor de 
transport de mărfuri şi pentru o politică 
europeană durabilă în ceea ce priveşte 
transportul; 

Or. en

 Agricultura şi creşterea animalelor 

Amendamentul 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 247, 248, 249

Propunere de rezoluţie
Punctul 84 a (nou)

Propunere de rezoluţie Amendament

84a. recunoaşte că cultivarea cerealelor şi 
a plantei soia pentru furajarea animalelor 
este responsabilă pentru producerea unor 
emisii substanţiale de gaze de seră ; 
reaminteşte raportul întitulat „Umbra 
lungă a şeptelului” („Livestock’s Long 
Shadow”) redactat de Organizaţia pentru 
Agricultură şi Alimentaţie a ONU în 
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noiembrie 2006, care menţionează că 
industria creşterii animalelor este 
responsabilă pentru 18% din totalul 
emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel 
mondial; consideră că ar trebui 
încurajată trecerea de la creşterea 
intensivă a animalelor la nişte sisteme 
durabile extensive, iar consumul total de 
carne ar trebui să fie redus, în special în 
ţările industrializate;

Or. en

Amendamentul 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 251, 252, 253

Propunere de rezoluţie
Punctul 85

Propunere de rezoluţie Amendament

85. solicită o verificare şi, după caz, o 
îmbunătăţire a raţiilor de furaj în producţia 
de carne şi lapte pentru a se ajunge la o 
reducere a formării metanului în rumenul 
rumegătoarelor, fără a limita 
productivitatea; ;

85. solicită o verificare şi, după caz, o 
îmbunătăţire a raţiilor de furaj în producţia 
de carne şi lapte pentru a se ajunge la o 
reducere a formării metanului în rumenul 
rumegătoarelor; solicită ca toate măsurile 
luate în sectorul creşterii animalelor cu 
privire la furajare şi reproducere să fie 
supuse unui studiu de impact în domeniul 
sănătăţii şi bunăstării animalelor şi 
solicită ca aceste măsuri să nu fie 
implementate dacă există efecte adverse 
asupra animalelor implicate;

Or. en

 Protecţia solului 
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Amendamentul 24 
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies,
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 271, 273

Propunere de rezoluţie
Punctul 95

Propunere de rezoluţie Amendament 

95. face apel la statele membre să 
stabilească o politică de protecţie a solului 
prin metode potrivite de prelucrare a 
pământului, care să ţină cont de importanţa 
materiilor organice din sol în ceea ce 
priveşte fertilitatea solului, capacitatea de a 
înmagazina apă şi capacitatea de a 
funcţiona ca depozit de carbon;  

95. face apel la statele membre să 
stabilească o politică de protecţie a solului 
prin metode potrivite de tratare a solului, 
care să ţină cont de importanţa materiilor 
organice din sol pentru fertilitatea solului, 
capacitatea de a înmagazina apă şi 
capacitatea de a funcţiona ca depozit de 
carbon; şi să ia în considerare 
posibilităţile utilizării cărbunilor produşi 
din biomasă, 

Or. en 

 Sănătate 

Amendamentul25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 315, 317

Propunere de rezoluţie
Punctul 116

Propunere de rezoluţie Amendament 

116. accentuează ca măsuri posibile 
întărirea capacităţii de răspuns la 
catastrofe, chestiunile ce ţin de sănătatea 
publică, şi îngrijirea în caz urgenţă, 
susţinerea măsurilor de stimulare a 
sănătăţii în toate sectoarele ca şi măsurile 
de formare a conştiinţei, cum ar fi de 
exemplu clarificarea în privinţa pericolelor 
de tip nou la care este supusă sănătatea, 
indicaţii de avertizare şi indicaţii concrete 
pentru profilaxia expunerii; 

116. precizează ca măsuri posibile 
colectarea şi evaluarea datelor relevante 
cu privire la efectele schimbărilor 
climatice asupra sănătăţii umane, 
întărirea capacităţii de răspuns la 
catastrofe, chestiunile ce ţin de sănătatea 
publică, şi îngrijirea în caz urgenţă, 
susţinerea măsurilor de stimulare a 
sănătăţii în toate sectoarele ca şi măsurile 
de formare a conştiinţei, cum ar fi de 
exemplu clarificarea în privinţa pericolelor 
de tip nou la care este supusă sănătatea, 
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indicaţii de avertizare şi indicaţii concrete 
pentru evitarea expunerii, cu referire în 
special la bolile care pot fi transmise de 
către insecte şi la valurile de căldură; 

Or. en 

Amendamentul 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 305, 306, 522, 523, 525, 526

Propunere de rezoluţie
Considerentul CA

Propunere de rezoluţie Amendament 

CA. întrucât unele urmări asupra sănătăţii 
cauzate de schimbările climatice sunt 
contracarate printr-o pregătire şi o 
consolidare a sistemului sanitar şi prin 
măsuri de prevenire corespunzătoare;

CA. întrucât unele urmări asupra sănătăţii 
cauzate de schimbările climatice, astfel 
cum sunt menţionate de OMS, de 
exemplu, sunt contracarate printr-o 
pregătire şi o consolidare a sistemului 
sanitar, prin măsuri de prevenire 
corespunzătoare, acordând o atenţie 
deosebită răspândirii bolilor tropicale 
care pot fi transmise de către insecte, şi 
prin realizarea de campanii de informare 
a publicului care să vizeze în special 
grupurile vulnerabile cum ar fi femeile 
însărcinate,  nou-născuţii, copiii şi 
persoanele în vârstă, 

Or. en 

 Tehnologiile avansate 

Amendamentul27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 331, 333, 351

Propunere de rezoluţie
Punctul 125
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Propunere de rezoluţie Amendament 

125. cere crearea unui fond climatic sau a 
unor fonduri corespunzătoare în statele 
membre, care ar trebui alimentate din 
veniturile obţinute din vânzările efectuate 
în cadrul sistemului de comerţ cu cote de 
emisii şi vede aici posibilitatea de a crea un 
stoc de capital pentru finanţarea unei 
politici viitoare referitoare la climă, având 
în vedere caracterul condiţionat al oricărei 
planificări actuale în ceea ce priveşte 
măsurile individuale ale respectivei politici 
şi investiţiile pe care le va presupune; 
Evidenţiază necesitatea stabilirii unui Fond 
European pentru Climă sau a unor fonduri 
corespunzătoare în statele membre, care să 
fie finanţate prin profiturile rezultate în 
urma licitaţiilor ETS şi vede în această 
iniţiativă o modalitate de creare a 
capitalului de bază în vederea finanţării 
unei viitoare politici privind clima, având 
în vedere că există o serie de limite cu 
privire la cât de mult se poate planifica din 
timp pentru măsurile individuale ale acelei 
politici şi investiţiile necesare în acest sens; 

125. cere crearea unui fond climatic şi/sau 
a unor fonduri corespunzătoare în statele 
membre şi vede aici posibilitatea de a crea 
un stoc de capital pentru finanţarea unei 
politici viitoare referitoare la climă, având 
în vedere caracterul condiţionat al oricărei 
planificări actuale în ceea ce priveşte 
măsurile individuale ale respectivei politici 
şi investiţiile şi solidaritatea pe care le va 
presupune; 

Or. en 

 2050: Viitorul începe astăzi 

Amendamentul 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 370, 371

Propunere de rezoluţie
Punctul146a (nou)

Propunere de rezoluţie Amendament 

146a. solicită aplicarea după cum 
urmează a unei agende care să cuprindă 
acţiuni de combatere a schimbărilor 
climatice pentru perioada 2009-2014: 
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(a) la nivelul UE, Comisia şi statele 
membre ar trebui: 

 să poarte discuţii la nivel local şi 
global cu privire la acţiunile care 
trebuie întreprinse pentru a 
combate schimbările climatice, 

 să dezvolte, să finanţeze şi să 
introducă o reţea de energie 
electrică cu hidrogen lichid 
(cunoscută sub numele de 
„supergrid”) la nivelul întregii 
UE, care să fie accesibilă tuturor 
furnizorilor de electricitate, 

 să promoveze şi să finanţeze 
infrastructuri de transport 
durabile în scopul de a reduce 
emisiile de carbon, inclusiv 
tehnologia bazată pe hidrogen şi 
reţelele de cale ferată de mare 
viteză, 

 să dezvolte noi strategii de 
comunicare în scopul de a educa 
cetăţenii şi de a le pune la 
dispoziţie stimulente pentru a 
reduce emisiile de o manieră 
fiabilă, de exemplu prin difuzarea 
de informaţii cu privire la emisiile 
de dioxid de carbon generate de 
produse şi servicii, 

 să dezvolte instrumente legislative 
adecvate în scopul de a încuraja 
toate sectoarele industriale să 
devină lideri în lupta împotriva 
schimbărilor climatice, începând 
cu cerinţa de transparenţă cu 
privire la emisiile de dioxid de 
carbon, 

 să stabilească legături mai 
puternice între agenda politicii de 
la Lisabona, agenda socială şi 
politicile privind schimbările 
climatice; 

(b) la nivel local şi regional, ar trebui să 
se promoveze şi să se împărtăşească 
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bunele practici, în special în ceea ce 
priveşte: 

 măsurile în materie de eficienţă 
energetică, menite să combată 
lipsa de resurse energetice, 
urmărindu-se atingerea 
obiectivului de a obţine 
performanţe energetice neutre 
pentru clădirile private, comerciale 
şi publice,  

 reciclarea şi reutilizarea 
deşeurilor, de exemplu prin 
dezvoltarea de infrastructuri 
pentru punctele de colectare, 

 dezvoltarea de infrastructuri 
pentru autoturismele cu o cantitate 
redusă de emisii, utilizând 
energiile regenerabile, precum şi 
introducerea de stimulente pentru 
dezvoltarea de vehicule fără emisii 
de CO2 pentru transportul public, 

 promovarea unei mobilităţi mai 
durabile în oraşe şi în zonele 
rurale, 

 adoptarea şi aplicarea de măsuri 
pentru adaptarea la schimbările 
climatice;

Or. en

Amendament 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 389, 390 şi a considerentului 
original A

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunere de rezoluţie Amendament

A. întrucât conservarea naturii este o 
sarcină transmisă de la o generaţie la 

A. întrucât conservarea naturii şi a 
umanităţii este o sarcină transmisă de la o 
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următoarea, generaţie la următoarea,

Or. en
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