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Amendamentul 1
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât schimbările climatice reprezintă 
un fenomen global, iar consecințele lor 
sunt repartizate în mod inegal între 
regiunile lumii; întrucât chiar și aspectele 
socio-economice, costurile și beneficiile 
vor varia atât în țările în curs de dezvoltare, 
cât și în țările mai dezvoltate; întrucât 
răspunsurile la schimbările climatice 
trebuie, prin urmare, să cuprindă atât 
măsuri de adaptare, cât și strategii de 
asigurare a unei traiectorii eficiente spre 
dezvoltarea durabilă, prin planuri de 
acțiune clare și exhaustive în toate 
sectoarele afectate;

A. întrucât schimbările climatice reprezintă 
un fenomen global, iar consecințele lor 
sunt repartizate în mod inegal între 
regiunile lumii și de la un sector la altul; 
întrucât chiar și aspectele socioeconomice, 
costurile și beneficiile vor varia atât în 
țările în curs de dezvoltare, cât și în țările 
mai dezvoltate; întrucât răspunsurile la 
schimbările climatice trebuie, prin urmare, 
să cuprindă atât măsuri de adaptare, cât și 
strategii de asigurare a unei traiectorii 
eficiente spre dezvoltarea durabilă, prin 
planuri de acțiune clare și exhaustive în 
toate sectoarele afectate;

Or. ro

Amendamentul 2
Anni Podimata

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât efectele schimbărilor 
climatice sunt resimțite în mod inegal 
chiar și în interiorul UE, regiunile din 
sudul Europei și țările din bazinul 
mediteranean fiind mai vulnerabile și 
suportând deja consecințe imediate și 
vizibile, precum secete intense și penurie 
de apă, incendii forestiere pe suprafețe 
întinse și cu efecte devastatoare, precum 
și pericolul iminent de despădurire și 
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deșertificare; având în vedere că planul-
cadru de acțiune european pentru 
adaptarea la schimbările climatice trebuie 
să țină seama pe deplin de acest aspect 
teritorial al problemei și să asigure că 
formularea și finanțarea politicilor sunt 
complet adaptate la nevoile speciale ale 
regiunilor din sudul Europei, astfel încât 
schimbările climatice să se adauge 
factorilor care contribuie la agravarea 
disparităților economice, sociale și de 
mediu între regiunile UE;

Or. el

Amendamentul 3
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, în conformitate cu Directiva 
ETS revizuită, statele membre ar trebui să 
aloce o parte a veniturilor obținute din 
sistemul de comercializare a cotelor de 
emisii pentru măsuri de atenuare și 
adaptare;

Or. en

Amendamentul 4
Anni Podimata

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât schimbările climatice vor 
influența în mod inevitabil atât cererea, cât 
și oferta de energie; întrucât condițiile 
meteorologice precum căderile masive de 

C. întrucât schimbările climatice vor 
influența în mod inevitabil oferta de 
energie, aspectele externe ale securității 
energetice a UE și cererea de energie; 
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ploaie, creșterea temperaturilor, valurile de 
căldură, furtunile violente, inundațiile și 
incendiile pot provoca întreruperi 
importante în infrastructura de 
aprovizionare cu energie, precum și daune 
ale acesteia, afectând astfel în mod direct 
producția și transportul de energie și 
distribuția către utilizatorii finali;

întrucât condițiile meteorologice precum 
căderile masive de ploaie, creșterea 
temperaturilor, valurile de căldură, 
furtunile violente, inundațiile și incendiile 
pot provoca întreruperi importante în 
infrastructura de aprovizionare cu energie, 
precum și daune ale acesteia, afectând 
astfel în mod direct producția și transportul 
de energie și distribuția către utilizatorii 
finali;

Or. el

Amendamentul 5
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât diversificarea surselor de 
energie, precum și a furnizorilor de 
energie, constituie un instrument important 
de garantare a unui acces egal la un volum 
suficient de energie, respectând în același 
timp obiectivele UE de îmbunătățire a 
utilizării energiei din surse regenerabile și 
de reducere a emisiilor de CO2;

D. întrucât diversificarea surselor de 
energie, precum și a furnizorilor de 
energie, constituie un instrument important 
de garantare a unui acces egal la un volum 
suficient de energie, respectând în același 
timp obiectivele UE de îmbunătățire a 
utilizării energiei din surse regenerabile și 
din alte surse fără emisii de carbon și de 
reducere a emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 6
Anni Podimata

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât diversificarea surselor de 
energie, precum și a furnizorilor de 

D. întrucât diversificarea surselor de 
energie, a canalelor de distribuție, precum 
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energie, constituie un instrument important 
de garantare a unui acces egal la un volum 
suficient de energie, respectând în același 
timp obiectivele UE de îmbunătățire a 
utilizării energiei din surse regenerabile și 
de reducere a emisiilor de CO2;

și a furnizorilor de energie, constituie un 
instrument important de garantare a unui 
acces egal la un volum suficient de energie, 
respectând în același timp obiectivele UE 
de îmbunătățire a utilizării energiei din 
surse regenerabile și de reducere a 
emisiilor de CO2;

Or. el

Amendamentul 7
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că fenomenele 
climatice extreme, alături de creșterea 
preconizată a nivelului mării și creșterea 
variațiilor precipitațiilor impun adoptarea 
unor măsuri de adaptare chiar și în cazul 
sistemelor de infrastructură existente, ceea 
ce va duce la costuri ridicate, dar totuși 
accesibile deoarece, pe termen mediu și 
lung, acestea sunt mai scăzute decât 
costurile generate în cazul în care nu s-ar 
lua nicio măsură; invită Comisia și statele 
membre să prezinte, într-un plan de acțiune 
național special, informații cu privire la 
aceste costuri și la repartiția lor;  

1. recunoaște faptul că fenomenele 
climatice extreme, alături de creșterea 
preconizată a nivelului mării și creșterea 
variațiilor precipitațiilor impun adoptarea 
unor măsuri de adaptare chiar și în cazul 
sistemelor de infrastructură existente, ceea 
ce va duce la costuri ridicate, dar totuși 
accesibile deoarece, pe termen mediu și 
lung, acestea sunt mai scăzute decât 
costurile generate în cazul în care nu s-ar 
lua nicio măsură; solicită, însă, ca baza 
științifică a acestor măsuri să 
îndeplinească criteriile climatologiei 
demne de încredere, cu evaluări și 
revizuiri adecvate, efectuate de parteneri 
egali, și rezultate ale cercetărilor 
actualizate în permanență, într-o manieră 
transparentă; invită Comisia și statele 
membre să prezinte, pe baza acestor dovezi 
și într-un plan de acțiune național special, 
informații cu privire la aceste costuri și la 
repartiția lor;

Or. en
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Amendamentul 8
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că fenomenele 
climatice extreme, alături de creșterea 
preconizată a nivelului mării și creșterea 
variațiilor precipitațiilor impun adoptarea 
unor măsuri de adaptare chiar și în cazul 
sistemelor de infrastructură existente, ceea 
ce va duce la costuri ridicate, dar totuși 
accesibile deoarece, pe termen mediu și 
lung, acestea sunt mai scăzute decât 
costurile generate în cazul în care nu s-ar 
lua nicio măsură; invită Comisia și statele 
membre să prezinte, într-un plan de acțiune 
național special, informații cu privire la 
aceste costuri și la repartiția lor;   

1. recunoaște faptul că fenomenele 
climatice extreme, alături de creșterea 
preconizată a nivelului mării și creșterea 
variațiilor precipitațiilor impun elaborarea 
de noi proiecte și adoptarea unor măsuri de 
adaptare pentru realizarea acestora, în 
special în domeniul agriculturii și al 
gestionării bazinelor fluviale și 
hidrografice, chiar și în cazul sistemelor de 
infrastructură existente, ceea ce va duce la 
costuri operaționale ridicate, dar totuși 
accesibile deoarece, pe termen mediu și 
lung, acestea sunt mai scăzute decât 
costurile generate în cazul în care nu s-ar 
lua nicio măsură; invită Comisia și statele 
membre să prezinte, într-un plan de acțiune 
național special, informații cu privire la 
aceste costuri și la repartiția lor;

Or. pl

Amendamentul 9
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. ia act de faptul că crearea unei 
infrastructuri energetice interconectate și 
acoperirea în bandă largă la nivel 
european ar promova adaptarea prin 
consolidarea sporită a capacității de 
adaptare și o mai bună repartizare a 
riscurilor;

Or. en
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Amendamentul 10
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia să ofere o evaluare 
aprofundată a riscurilor care pot apărea 
ca urmare a schimbărilor climatice în 
cazul infrastructurilor de importanță 
critică, precum rețelele energetice sau de 
telecomunicații, care sunt esențiale pentru 
funcționarea pieței interne; 

Or. en

Amendamentul 11
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. împărtășește opinia că metodologiile 
pentru proiecte de infrastructură „imune” 
la schimbările climatice ar trebui 
dezvoltate cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 12
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că măsurile privind 
oferta de energie și accesul la energie 

3. subliniază faptul că măsurile privind 
oferta de energie și accesul la energie 
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trebuie definite într-un cadru de solidaritate 
a statelor membre și că UE ar trebui să 
contribuie la o reorientare strategică 
globală către eficiența energetică și să 
asigure surse regenerabile în conformitate 
cu calendarul stabilit în Directiva 
2009/28/CE; invită statele membre să își
prezinte, până la 30 iunie 2010, planurile
de acțiune naționale în conformitate cu 
modelele și parametrii stabiliți de către UE;

trebuie definite într-un cadru de solidaritate 
a statelor membre și că UE ar trebui să 
contribuie la o reorientare strategică 
globală către o eficiență energetică mai 
mare și promovarea surselor de energie 
regenerabile; subliniază că UE trebuie să 
asigure surse regenerabile în conformitate 
cu calendarul stabilit în Directiva 
2009/28/CE; invită statele membre să 
prezinte, până la 30 iunie 2010, planuri de 
acțiune naționale ambițioase, 
cuprinzătoare și realiste, în conformitate 
cu modelele și parametrii stabiliți de către 
UE, ținând seama de faptul că cererea de 
energie din surse regenerabile a fiecărui 
stat membru trebuie să se bazeze în 
principal pe consumul intern, iar 
mecanismul pentru transferul statistic al 
energiei din surse regenerabile între 
statele membre trebuie folosit doar în 
situații complet justificate;

Or. el

Amendamentul 13
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază, de asemenea, că, în acest 
context, trebuie să se acorde prioritate 
absolută măsurilor suplimentare menite 
să promoveze strategia comunitară ce 
urmărește realizarea unei creșteri cu 20% 
a eficienței energetice până în 2020; 
consideră că este oportun, inclusiv în 
cadrul evaluării programelor de acțiune 
existente în domeniul eficienței 
energetice, să se analizeze posibilitatea de 
a conferi caracter juridic obligatoriu 
acestui obiectiv la nivel comunitar;
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Or. el

Amendamentul 14
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că UE și statele membre ar 
trebui să clarifice suma contribuției lor 
financiare la cooperarea tehnologică cu 
partenerii, în vederea creșterii investițiilor 
private și publice deopotrivă, în special în 
ceea ce privește viitorul plan național de 
acțiune în domeniul eficienței energetice și 
viitorul plan național de acțiune în 
domeniul surselor regenerabile de energie, 
și salută Comunicarea Comisiei prin care 
se promite mărirea semnificativă a 
fondurilor pentru cercetare în domeniul 
energiei, în scopul dezvoltării unei 
economii energetice durabile;

4. subliniază că UE și statele membre ar 
trebui să clarifice suma contribuției lor 
financiare la cooperarea tehnologică cu 
partenerii, în lumina angajamentelor 
asumate în ceea ce privește utilizarea 
veniturilor obținute din sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie și 
pentru demararea rapidă a finanțării cu 
ocazia Conferinței de la Copenhaga 
privind clima, în vederea creșterii 
investițiilor private și publice deopotrivă, 
în special în ceea ce privește viitorul plan 
național de acțiune în domeniul eficienței 
energetice și viitorul plan național de 
acțiune în domeniul surselor regenerabile 
de energie, și salută Comunicarea Comisiei 
prin care se promite mărirea semnificativă 
a fondurilor pentru cercetare în domeniul 
energiei, în scopul dezvoltării unei 
economii energetice durabile;

Or. en

Amendamentul 15
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște că schimbările climatice 
actuale au un impact substanțial asupra 
dezvoltării economice și ar putea să 
provoace o perturbare importantă a 

5. recunoaște că schimbările climatice 
actuale au un impact substanțial asupra 
dezvoltării economice și ar putea să 
provoace o perturbare importantă a 
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activităților economice și sociale; 
consideră că măsurile de adaptare 
economică, inclusiv trecerea la o producție 
industrială mai durabilă, necesită în același 
timp alocarea unor fonduri suficiente 
pentru măsurile de adaptare și atenuare și 
că aceste măsuri nu trebuie să se limiteze la 
utilizarea veniturilor din sistemul ETS, ci 
necesită mijloace de finanțare inovatoare 
din surse publice și private deopotrivă;

activităților economice și sociale; 
consideră că măsurile de adaptare 
economică, inclusiv trecerea la o producție 
industrială mai durabilă, necesită în același 
timp alocarea unor fonduri suficiente 
pentru măsurile de adaptare și atenuare și 
că aceste măsuri nu trebuie să se limiteze la 
utilizarea veniturilor din sistemul ETS –
reamintind obligația, conform legislației, 
de a dedica cel puțin 50% din aceste 
venituri măsurilor privind clima, inclusiv 
adaptarea, atât pe teritoriul UE, cât și în 
țările în curs de dezvoltare – ci necesită 
mijloace de finanțare inovatoare din surse 
publice și private deopotrivă; subliniază că 
fondurile puse la dispoziție prin diverse 
planuri de redresare economică ar trebui 
folosite și pentru investiții în adaptare și 
ar trebui, în orice caz, să fie imune la 
schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 16
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că este necesar să se 
asigure că legislația existentă în materie 
de autorizare industrială și evaluări ale 
impactului asupra mediului ține seama de 
efectele schimbărilor climatice asupra 
tuturor infrastructurilor proiectate sau 
activităților industriale; subliniază că, în 
cazul infrastructurilor energetice, ar 
trebui să se țină seama de impactul 
schimbărilor climatice atât la nivelul 
elementelor de infrastructură individuale, 
cât și în cazul sistemelor energetice 
naționale și europene;

Or. en
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Amendamentul 17
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia act de faptul că IMM-urile din 
multe sectoare sunt deosebit de 
vulnerabile la schimbările climatice și 
deseori sunt insuficient pregătite; invită 
Comisia să evalueze stadiul de pregătire 
al IMM-urilor pentru schimbările 
climatice, inclusiv sistemele de asigurare 
disponibile, și să identifice posibilele 
instrumente care vor ajuta la soluționarea 
acestei probleme;

Or. en

Amendamentul 18
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită statele membre și Comisia 
Europeană să garanteze că toate 
politicile, inclusiv cele legate de energie 
sau agricultură, țin seama de efectele 
schimbărilor climatice; în special, invită 
statele membre să adapteze codurile de 
construcție pentru a asigura că, în cadrul 
construcțiilor noi și al renovărilor, se ține 
seama de adaptarea la schimbările 
climatice; 

Or. en
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Amendamentul 19
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază importanța stabilirii unor 
planuri de adaptare naționale bazate pe 
un cadru european comun, pentru ca 
statele membre să planifice și să 
comunice eforturile lor de adaptare, 
inclusiv cele privind sistemele și politicile 
energetice; consideră că aceste planuri ar 
trebui să includă hărți ale riscurilor care 
să indice instalațiile energetice și 
industriale care ar putea reprezenta un 
risc la adresa mediului sau a sănătății 
publice, în cazul unor fenomene 
meteorologice nefavorabile; solicită ca 
aceste informații să fie puse la dispoziția 
publicului și a celorlalte state membre;

Or. en

Amendamentul 20
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 7 – litera b

Proiectul de aviz Amendamentul

b. țările în curs de dezvoltare, pentru le 
sprijini în lupta împotriva schimbărilor 
climatice care le afectează cele mai 
vulnerabile regiuni; 

b. țările în curs de dezvoltare, pentru a le 
sprijini în lupta împotriva schimbărilor 
climatice care le afectează cele mai 
vulnerabile regiuni, respectând în mod 
sistematic particularitățile fiecărei regiuni 
și având drept criteriu dezvoltarea socială 
și economică a acelor regiuni din țările în 
curs de dezvoltare cu care se organizează 
cooperarea internațională; 

Or. el
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Amendamentul 21
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 7 – litera ba (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

ba. țările terțe învecinate cu UE în care 
efectele schimbărilor climatice sunt 
similare cu cele observate pe teritoriul 
UE;

Or. pl

Amendamentul 22
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că trebuie sporite resursele 
financiare necesare pentru cercetare și 
dezvoltare în domeniul schimbărilor 
climatice și că este necesară elaborarea de 
către Comisie, împreună cu statele 
membre, a unei inițiative privind crearea 
unui sistem mondial comun și integrat de 
informații referitoare la mediu, pentru a 
crește disponibilitatea datelor cu privire la 
schimbările din mediu, trebuind luate în 
considerare și alte măsuri, precum 
intensificarea considerabilă a finanțării 
destinate măsurilor de atenuare și adaptare 
legate de proiectele și programele de 
cercetare și dezvoltare;

8. subliniază că trebuie sporite resursele 
financiare necesare pentru cercetare și 
dezvoltare în domeniul schimbărilor 
climatice; consideră necesar, în special 
din cauza incertitudinii științifice în ceea 
ce privește perioadele, amploarea, zonele 
geografice și sectoarele de producție 
concrete care vor fi afectate de 
consecințele schimbărilor climatice în 
Europa, să se aloce fonduri pentru 
cercetarea climatului, care poate fi 
efectuată mai eficace la nivel european și 
poate oferi o bază solidă pentru 
dezvoltarea politicilor de adaptare la 
schimbările climatice; de asemenea, este 
necesară sporirea finanțării pentru
elaborarea de către Comisie, împreună cu 
statele membre, a unei inițiative privind 
crearea unui sistem mondial comun și 
integrat de informații referitoare la mediu, 
pentru a crește disponibilitatea datelor cu 
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privire la schimbările din mediu, trebuind 
luate în considerare și alte măsuri, precum 
intensificarea considerabilă a finanțării 
destinate măsurilor de atenuare și adaptare 
legate de proiectele și programele de 
cercetare și dezvoltare;

Or. el

Amendamentul 23
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. salută comunicarea recentă a 
Comisiei referitoare la investițiile în 
dezvoltarea tehnologiilor cu emisii scăzute 
de carbon (planul SET), care stabilește în 
mod clar caracterul insuficient al pieței și 
faptul că progresele tehnologice 
inovatoare necesare pentru atingerea 
obiectivelor politicii energetice și de 
mediu a UE presupun o cooperare directă 
între investitorii publici și sectorul privat; 
de asemenea, subliniază faptul că foaia de 
parcurs a UE privind investițiile în aceste 
tehnologii trebuie să acorde prioritate 
tehnologiilor legate de sursele de energie 
regenerabile și să asigure participarea 
tuturor actorilor interesați de pe piață, în 
special a IMM-urilor, în cadrul 
programelor de eficiență energetică;

Or. el

Amendamentul 24
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța serviciilor 
bazate pe sateliți în cadrul activităților de 
salvare organizate în cazul unor 
catastrofe naturale; salută, în acest 
context, sprijinul rapid acordat de 
sistemul GMES autorităților de protecție 
civilă în urma cutremurului îngrozitor din 
Haiti; solicită tuturor părților implicate să 
asigure cât mai repede cu putință că 
sistemul GMES este complet funcțional;

Or. en

Amendamentul 25
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază, în acest context, importanța 
deosebită a inițiativelor întreprinse la nivel 
local în vederea participării active la lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
subliniază rolul important al schimburilor 
de informații cu privire la bunele practici și 
al campaniilor de informare 
corespunzătoare, corelate cu inițiativele 
mai ample întreprinse de autoritățile 
naționale și de UE.

9. subliniază, în acest context, importanța 
deosebită a inițiativelor, cum ar fi cele de 
împădurire, întreprinse la nivel local în 
vederea participării active la lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
subliniază rolul important al schimburilor 
de informații cu privire la bunele practici și 
al campaniilor de informare 
corespunzătoare privind modul în care 
zonele de coastă și de munte, zonele 
insulare și de câmpie ar trebui să se 
adapteze la schimbările climatice, corelate 
cu inițiativele mai ample întreprinse de 
autoritățile naționale și de UE.

Or. pl
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Amendamentul 26
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază, în acest context, importanța 
deosebită a inițiativelor întreprinse la nivel 
local în vederea participării active la lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
subliniază rolul important al schimburilor 
de informații cu privire la bunele practici și 
al campaniilor de informare 
corespunzătoare, corelate cu inițiativele 
mai ample întreprinse de autoritățile 
naționale și de UE.

9. subliniază, în acest context, importanța 
deosebită a inițiativelor întreprinse la nivel 
local în vederea participării active la lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
subliniază rolul important al schimburilor 
de informații cu privire la bunele practici și 
al campaniilor de informare 
corespunzătoare, corelate cu inițiativele 
mai ample întreprinse de autoritățile 
naționale și de UE; subliniază, de 
asemenea, că regiunile periferice pot avea 
o contribuție importantă prin producția 
descentralizată de energie, contribuind 
astfel la creșterea eficienței energetice 
prin reducerea pierderilor din rețea și o 
mai bună gestionare a cererii.

Or. el

Amendamentul 27
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază, în acest context, importanța 
deosebită a inițiativelor întreprinse la nivel 
local în vederea participării active la lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
subliniază rolul important al schimburilor 
de informații cu privire la bunele practici și 
al campaniilor de informare 
corespunzătoare, corelate cu inițiativele 
mai ample întreprinse de autoritățile 
naționale și de UE.

9. subliniază, în acest context, importanța 
deosebită a inițiativelor întreprinse la nivel 
local în vederea participării active la lupta 
împotriva schimbărilor climatice și 
subliniază rolul important al schimburilor 
de informații cu privire la bunele practici și 
al campaniilor de informare 
corespunzătoare, corelate cu inițiativele 
mai ample întreprinse de autoritățile 
naționale și de UE, în vederea unei mai 
bune implementări a legislației 
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comunitare, a strategiilor și programelor 
din acest domeniu.

Or. ro

Amendamentul 28
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră că, pentru a dezvolta o bază 
de cunoștințe adecvată legată de 
schimbările climatice și pentru a 
impulsiona dezvoltarea tehnologiilor de 
adaptare, ar trebui exploatate la 
maximum toate inițiativele existente ale 
UE, cum ar fi crearea de comunități de 
cunoaștere și inovare privind combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, care să facă parte din Institutul 
European de Inovare și Tehnologie.

Or. en

Amendamentul 29
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază că, pentru a asigura 
succesul implementării cadrului de 
acțiune european pentru adaptare, un 
factor decisiv îl va constitui includerea 
acestuia într-un acord mondial coerent și 
ambițios, cu obiective cu caracter juridic 
obligatoriu privind măsurile de combatere 
a schimbărilor climatice, iar că UE 
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trebuie să își asume rolul de lider în acest 
domeniu. 

Or. el


