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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară și Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competente în fond, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaște responsabilitatea istorică a UE și a altor emitenți majori de gaze cu efect de 
seră (GES) în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare și persoanele defavorizate, în 
special femeile, care sunt principalele victime ale schimbărilor climatice; subliniază 
necesitatea ca UE să își reafirme rolul de lider în cadrul negocierilor internaționale cu 
privire la climă pentru a ajunge la un acord ambițios cu caracter obligatoriu în cadrul 
CCONUSC care se va desfășura la Paris, în 2015, pe baza unui proces de partajare 
echitabilă a eforturilor; subliniază faptul că, pentru a fi credibilă în acest rol de lider și 
pentru a încuraja toate celelalte țări să propună angajamente de reducere a emisiilor, UE 
trebuie în primul rând să își intensifice eforturile de reducere a propriilor emisii, vizând 
atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de GES cu 80 - 95 % până în 2050;

2. recunoaște faptul că, potrivit celor mai recente rapoarte științifice ale IPCC, perioada 
pentru o acțiune la nivel mondial se apropie rapid de final, iar costul inacțiunii este de 
câteva ori mai mare decât costul unei acțiuni timpurii împotriva schimbărilor climatice; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că impactul climatic are potențialul de a anula 
progresele recente făcute în vederea realizării Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului 
(ODM), precum și de a crește foametea la nivel mondial cu 10 - 20 % până în 2050, 
conducând deja la pierderi de vieți omenești și de mijloace de subzistență în cele mai 
sărace și mai vulnerabile țări;

3. subliniază necesitatea unei acțiuni prioritare pentru ca în primul rând țările dezvoltate să 
își reducă rapid emisiile și să asigure țărilor în curs de dezvoltare fluxurile financiare 
necesare pentru adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora; avertizează însă 
împotriva utilizării unor mecanisme de compensare precum mecanismele de dezvoltare 
nepoluantă (CDM), întrucât aceste mecanisme s-au dovedit a fi ineficace ca instrumente 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și întârzie schimbările structurale esențiale 
în economiile țărilor dezvoltate;

4. recunoaște obiectivul aprobat la nivel internațional privind clima de a menține încălzirea 
globală, în medie, sub o creștere de 2 °C în raport cu nivelul preindustrial; 

5. invită statele membre să adopte trei obiective obligatorii pentru 2030: o reducere de cel 
puțin 50 % a emisiilor de GES pentru a atinge niveluri mai mici decât cele din 1990, o 
pondere de cel puțin 40 % a energiei din surse regenerabile și o creștere de cel puțin 30 % 
a eficienței energetice; reamintește că atât eficiența energetică, cât și utilizarea unor surse 
regenerabile reduc emisiile de GES și, prin urmare, facilitează atingerea unui obiectiv al 
UE privind reducerea emisiilor de GES cu cel puțin 50 %;

6. îndeamnă Comisia și statele membre să elimine treptat toate subvențiile și ajutoarele de 
stat pentru combustibilii fosili și energia nucleară și să finalizeze instituirea pieței interne 
a energiei electrice, astfel încât să favorizeze energia din surse regenerabile;
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7. subliniază necesitatea reducerii amprentei de carbon a sectorului transporturilor; constată, 
în acest sens, că unii biocombustibili sunt sub nivelul așteptărilor în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de GES și că pot contribui la creșterea prețurilor produselor alimentare 
din cauza creșterii concurenței referitoare la exploatarea terenurilor și pot amenința 
accesul la resursele vitale, inclusiv la terenuri și apă, al comunităților locale și indigene 
din țările în curs de dezvoltare; consideră că, pentru a evita impactul negativ asupra 
dreptului la hrană, inițiativele publice pentru producția de biocombustibili bazate pe 
culturi (precum obiectivul obligatoriu de 10 % al UE pentru energia din surse regenerabile 
în transporturi sau subvenții) trebuie reduse și eliminate nu mai târziu de 2020; solicită, în 
special, adoptarea unor măsuri eficiente de prevenire a impactului social și ecologic 
negativ asupra piețelor europene provocat de utilizarea biomasei în producerea de energie;

8. subliniază necesitatea de a reduce consumul de energie în sectorul transporturilor, având 
în vedere faptul că un obiectiv procentual în ceea ce privește energia din surse 
regenerabile poate să fie din ce în mai dificil de realizat în mod sustenabil în cazul în care 
cererea globală de energie pentru transporturi continuă să crească;

9. subliniază necesitatea de a concilia obiectivele de dezvoltare și obiectivele privind 
schimbările climatice; subliniază faptul că schimbările climatice amenință capacitatea 
unor regiuni întregi de a se autoaproviziona, demonstrând astfel legăturile cu obiectivul de 
eradicare a sărăciei la nivel mondial, care stă la baza procesului ODM și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă (ODD) lansat la conferința Rio+20; solicită ca aceste două procese să 
fie integrate într-un singur cadru general post-2015;

10. reamintește angajamentul luat de Uniunea Europeană în conformitate cu Convenția-cadru 
a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice de a sprijini eforturile țărilor în curs de 
dezvoltare, în special a țărilor cel mai puțin dezvoltate, în vederea atenuării schimbărilor 
climatice și a adaptării la acestea, precum și a consolidării rezilienței prin consolidarea 
capacităților, a investițiilor în cercetare, a transferului de tehnologie și a contribuțiilor la 
Fondul ecologic pentru climă, care trebuie să devină operațional în mod prioritar;

11. subliniază rolul crucial al finanțării pentru a da țărilor în curs de dezvoltare posibilitatea să 
ia măsuri ambițioase împotriva schimbărilor climatice; insistă, prin urmare, asupra 
necesității de a crea o arhitectură financiară coerentă pentru combaterea schimbărilor 
climatice; solicită statelor membre să depună eforturi mai mari pentru a contribui la 
respectarea angajamentului asumat de țările dezvoltate cu privire la acordarea, până în 
2020, a unei finanțări de cel puțin 100 de miliarde de dolari pe an pentru combaterea 
schimbărilor climatice, în plus față de angajamentul de alocare a 0,7 % din venitul 
național brut ca asistență oficială pentru dezvoltare;

12. subliniază faptul că femeile din țările cel mai puțin dezvoltate dețin majoritatea 
responsabilităților în sectoarele amenințate de schimbările climatice; subliniază 
importanța și necesitatea unei analize de gen și includerea unei perspective de gen în toate 
programele de acțiune referitoare la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la 
acestea, precum și la reducerea riscului de catastrofe, care sunt finanțate de UE sau de 
statele membre;

13. subliniază necesitatea de a lua măsuri în privința impactului tot mai mare al emisiilor din 
sectorul aviației asupra schimbărilor climatice; regretă, prin urmare, faptul că Uniunea 
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Europeană a trebuit să suspende temporar punerea în aplicare a schemei UE de 
comercializare a certificatelor de emisii pentru zborurile care nu sunt efectuate în 
interiorul Uniunii; subliniază necesitatea unui sistem de comercializare a certificatelor de 
emisii (ETS) consolidat și îmbunătățit, care să ofere obiective climatice eficiente și 
stimulente eficace pentru reducerea emisiilor de GES, care să asigure un preț semnificativ 
pentru CO2 și care să reflecte costurile reale ale combustibililor fosili; subliniază faptul că 
valoarea totală a creditelor de carbon trebuie să scadă gradual pentru ca neutralitatea 
climatică să fie obținută până în 2050; consideră că este esențială suplimentarea finanțării 
pentru combaterea schimbărilor climatice, precum și acordarea, în cadrul sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, a unui procentaj din veniturile provenite din 
licitații pentru a finanța combaterea schimbărilor climatice în vederea obținerii unui Fond 
verde pentru climă pe deplin funcțional;

14. subliniază faptul că, potrivit unui raport recent al Agenției Europene de Mediu, între 1990 
și 2012, UE și-a redus emisiile cu 18 %, apropiindu-se de obiectivul de reducere a 
emisiilor cu 20 % până în 2020; invită, prin urmare, liderii europeni să crească obiectivul 
climatic actual pentru 2020 la 30 %, pentru a evita lipsa de acțiune pentru perioada rămasă 
până la acest termen.
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