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Amendamentul 1
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că schimbările climatice 
constituie o provocare decisivă a timpurilor 
noastre; acestea au consecințe de acum 
evidente în ceea ce privește mediul, 
sănătatea umană și amenajarea teritoriului 
și compromit capacitatea tuturor țărilor de 
a înainta pe calea dezvoltării durabile; 

1. consideră că schimbările climatice 
constituie o provocare decisivă a timpurilor 
noastre; acestea au consecințe de acum 
evidente în ceea ce privește mediul, 
sănătatea umană și amenajarea teritoriului 
și compromit capacitatea unora dintre țări
de a înainta pe calea dezvoltării durabile; 

Or. de

Amendamentul 2
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută publicarea de către Comisia 
Europeană a Cărţii albe intitulate 
„Adaptarea la schimbările climatice: 
către un cadru de acţiune la nivel 
european”; subliniază faptul că 
schimbările climatice reprezintă o 
provocare cu un puternic impact 
teritorial, care impune o abordare 
coordonată la nivelul Uniunii Europene, 
atât între diferitele politici comunitare, cât 
şi între diferitele niveluri de intervenţie: 
european, naţional, regional şi local;

Or. fr



PE430.957v01-00 4/24 AM\799090RO.doc

RO

Amendamentul 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că efectele schimbărilor 
climatice diferă de la un sector la altul şi de 
la o regiune europeană la alta, afectând în 
mod deosebit regiunile montane, zonele 
de coastă, zona mediteraneană şi 
regiunile arctice; este evident că 
repercusiunile unei creşteri globale a 
temperaturii vor fi mai importante în 
acele regiuni care depind în mai mare 
măsură de dinamica naturii (de exemplu, 
zonele glaciale, zonele de coastă, regiunile 
montane) şi pentru populaţiile 
vulnerabile, implicând riscul adâncirii 
disparităţilor regionale;

2. consideră că efectele schimbărilor 
climatice diferă de la un sector la altul şi de 
la o regiune europeană la alta, după cum s-
a arătat în studiul Comisiei Regiuni 
20101; printre zonele supuse celor mai 
mari presiuni în ceea ce priveşte 
schimbările climatice se numără unele 
regiuni situate în sudul şi în estul Europei 
(Spania, Italia, Grecia, Bulgaria, Cipru, 
Malta şi Ungaria, precum şi cea mai mare 
parte a României şi unele teritorii din 
sudul Franţei), unde trăieşte peste o 
treime din populaţia UE (însumând 170 
de milioane de locuitori); subliniază că 
populaţiile vulnerabile sunt cel mai mult 
afectate şi că efectele schimbărilor 
climatice pot consta în apariţia fluxurilor 
migratorii, implicând riscul adâncirii 
disparităţilor regionale;

Or. en

Amendamentul 4
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că efectele schimbărilor 
climatice diferă de la un sector la altul şi 
de la o regiune europeană la alta, 
afectând în mod deosebit regiunile 
montane, zonele de coastă, zona 

2. consideră că punerea în aplicare a unei 
strategii de adaptare, cu începere din 
2013, nu va fi posibilă decât printr-o 
strânsă cooperare între toate nivelurile de 
guvernanţă ale Uniunii Europene, cu un 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf (noiembrie 2008)



AM\799090RO.doc 5/24 PE430.957v01-00

RO

mediteraneană şi regiunile arctice; este 
evident că repercusiunile unei creşteri 
globale a temperaturii vor fi mai 
importante în acele regiuni care depind în 
mai mare măsură de dinamica naturii (de 
exemplu, zonele glaciale, zonele de 
coastă, regiunile montane) şi pentru 
populaţiile vulnerabile, implicând riscul 
adâncirii disparităţilor regionale;

accent deosebit asupra regiunilor insulare 
şi de coastă;

Or. en

Amendamentul 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că efectele schimbărilor 
climatice diferă de la un sector la altul şi de 
la o regiune europeană la alta, afectând în 
mod deosebit regiunile montane, zonele de 
coastă, zona mediteraneană şi regiunile 
arctice; este evident că repercusiunile unei 
creşteri globale a temperaturii vor fi mai 
importante în acele regiuni care depind în 
mai mare măsură de dinamica naturii (de 
exemplu, zonele glaciale, zonele de coastă, 
regiunile montane) şi pentru populaţiile 
vulnerabile, implicând riscul adâncirii 
disparităţilor regionale;

2. consideră că efectele schimbărilor 
climatice diferă de la un sector la altul şi de 
la o regiune europeană la alta, afectând în 
mod deosebit regiunile montane, zonele de 
coastă, zona mediteraneană, şi regiunile 
arctice; este evident că repercusiunile unei 
creşteri globale a temperaturii vor fi mai 
importante în acele regiuni care depind în 
mai mare măsură de dinamica naturii (de 
exemplu, zonele glaciale, zonele de coastă, 
regiunile montane şi zonele cu risc mare 
de deficit de apă) pentru populaţiile 
vulnerabile, implicând riscul adâncirii 
disparităţilor regionale, chiar între 
regiunile unei ţări;

Or. ro

Amendamentul 6
Bairbre de Brún

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că efectele schimbărilor 
climatice diferă de la un sector la altul şi de 
la o regiune europeană la alta, afectând în 
mod deosebit regiunile montane, zonele de 
coastă, zona mediteraneană şi regiunile 
arctice; este evident că repercusiunile unei 
creşteri globale a temperaturii vor fi mai 
importante în acele regiuni care depind în 
mai mare măsură de dinamica naturii (de 
exemplu, zonele glaciale, zonele de coastă, 
regiunile montane) şi pentru populaţiile 
vulnerabile, implicând riscul adâncirii 
disparităţilor regionale;

2. consideră că efectele schimbărilor 
climatice diferă de la un sector la altul şi de 
la o regiune europeană la alta, afectând în 
mod deosebit regiunile montane, zonele de 
coastă, regiunile ultraperiferice, zona
mediteraneană şi regiunile arctice; este 
evident că repercusiunile unei creşteri 
globale a temperaturii vor fi mai 
importante în acele regiuni care depind în 
mai mare măsură de dinamica naturii (de 
exemplu, zonele glaciale, zonele de coastă, 
regiunile montane) şi pentru populaţiile 
vulnerabile, implicând riscul adâncirii 
disparităţilor regionale;

Or. en

Amendamentul 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă faptul că în cadrul actualei 
perioade de programare 2007-2013 statele 
membre alocă doar 3% (9 miliarde EUR) 
din cuantumul total pentru măsurile de 
finanţare s eficienţei energetice şi pentru 
a energiilor regenerabile în programele 
operaţionale şi că investiţiile în noile state 
membre sunt chiar mai scăzute, 
ridicându-se la 2,4%; consideră, prin 
urmare, că o cotă a finanţării de 500 
milioane euro pentru eficienţa energetică 
şi energiile regenerabile în planul de 
redresare nu poate constitui decât un 
prim pas în direcţia cea bună; 

Or. en
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Amendamentul 8
Bairbre de Brún

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaşte că fenomenele climatice 
extreme, alături de creşterea preconizată 
a nivelului mării şi a variaţiilor 
înregistrate în cazul precipitaţiilor, impun 
adoptarea unor măsuri de adaptare chiar 
şi în sistemul infrastructurii existente, 
ceea ce va genera costuri ridicate însă 
acceptate ca fiind mult mai scăzute faţă de 
costurile inacţiunii;

Or. en

Amendamentul 9
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaşte necesitatea presantă de a 
reacţiona fără întârziere la încălzirea 
globală, nu numai prin măsuri care 
comportă o reducere majoră a emisiilor de 
gaz cu efect de seră, ci şi prin măsuri 
proactive de adaptare la nivel european, 
naţional, regional şi local, în scopul 
limitării efectelor ei dăunătoare;

3. recunoaşte necesitatea presantă de a 
reacţiona fără întârziere la încălzirea 
globală, nu numai prin măsuri cu caracter 
juridic obligatoriu destinate reducerii
emisiilor de gaz cu efect de seră cu cel 
puţin 30% în comparaţie cu nivelurile 
înregistrate în 1990, ci şi prin planuri de 
adaptare regionale şi măsuri proactive de 
adaptare, precum iniţiative de 
reîmpădurire la scară largă, la nivel 
european, naţional, regional şi local, în 
scopul limitării efectelor ei dăunătoare;

Or. en
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Amendamentul 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaşte necesitatea presantă de a 
reacţiona fără întârziere la încălzirea 
globală, nu numai prin măsuri care 
comportă o reducere majoră a emisiilor de 
gaz cu efect de seră, ci şi prin măsuri 
proactive de adaptare la nivel european, 
naţional, regional şi local, în scopul 
limitării efectelor ei dăunătoare;

3. recunoaşte necesitatea presantă de a 
reacţiona fără întârziere la încălzirea 
globală, nu numai prin măsuri care 
comportă o reducere majoră a emisiilor de 
gaz cu efect de seră, ci şi prin măsuri 
proactive de adaptare la nivel european, 
naţional, regional, local, precum şi prin 
cooperare transfrontalieră, în scopul 
limitării efectelor ei dăunătoare;

Or. ro

Amendamentul 11
Bairbre de Brún

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaşte necesitatea presantă de a 
reacţiona fără întârziere la încălzirea 
globală, nu numai prin măsuri care 
comportă o reducere majoră a emisiilor de 
gaz cu efect de seră, ci şi prin măsuri 
proactive de adaptare la nivel european, 
naţional, regional şi local, în scopul 
limitării efectelor ei dăunătoare;

3. recunoaşte necesitatea presantă de a 
reacţiona fără întârziere la încălzirea 
globală, nu numai prin măsuri imediate 
care comportă o reducere majoră a 
emisiilor de gaz cu efect de seră, ci şi prin 
măsuri proactive de adaptare la nivel 
european, naţional, regional şi local, în 
scopul limitării efectelor ei dăunătoare;

Or. en

Amendamentul 12
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. este ferm convins că Uniunea Europeană 
trebuie să-şi menţină şi să-şi consolideze
rolul diriguitor în lupta internaţională 
împotriva supraîncălzirii globale şi 
consideră că eventualele întârzieri în 
desfăşurarea acestor acţiuni ar mări 
riscurile producerii unor efecte negative de 
natură ecologică, economică şi socială, 
precum şi pe acelea ale creşterii costurilor;

4. este ferm convins că Uniunea Europeană 
trebuie să-şi menţină rolul diriguitor în 
lupta internaţională împotriva 
supraîncălzirii globale şi consideră că 
eventualele întârzieri în desfăşurarea 
acestor acţiuni ar mări riscurile producerii 
unor efecte negative de natură ecologică, 
economică şi socială, precum şi pe acelea 
ale creşterii costurilor;

Or. de

Amendamentul 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că prin politici în domeniul 
energiei inteligente, prin care să se 
promoveze activ sursele regenerabile de
energie, descentralizarea furnizării de 
energie şi eficienţa energetică pe teritoriul 
lor, regiunile nu numai că contribuie la 
lupta împotriva schimbărilor climatice, ci 
deschid şi noi oportunităţi şi perspective 
economice pentru cetăţenii lor; solicită, 
prin urmare, statelor membre şi Comisiei 
să majoreze fondurile UE alocate prin 
lansarea unei iniţiative care să 
revizuiască programele operaţionale astfel 
încât să includă mai multe proiecte de 
atenuare a schimbărilor climatice şi de 
adaptare la acestea în toate tipurile de 
investiţii; solicită statelor membre să 
asigure integrarea sistematică a măsurilor 
de economisire a energiei şi a măsurilor 
legate de tehnologiile regenerabile în 
toate proiectele şi să limiteze investiţiile cu 
efecte nefaste asupra climei;
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Or. en

Amendamentul 14
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia act de faptul că sectoarele de 
importanţă strategică pentru regiunile 
periferice din punct de vedere geografic, 
precum agricultura, nu ar trebui 
împovărate cu sarcini excesive în cadrul 
acţiunii de adaptare la schimbările 
climatice, riscând viitorul unor comunităţi 
rurale durabile;

Or. en

Amendamentul 15
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reţine că implementarea unei strategii
articulate de adaptare, cu începere din 
2013, nu va fi posibilă decât printr-o 
strânsă cooperare între toate nivelurile de 
guvernanţă ale Uniunii Europene;

5. recunoaşte faptul că autorităţile locale 
şi regionale sunt de o importanţă decisivă 
în contextul acţiunilor climatice practice 
şi că, dacă dispun de competenţe şi 
resurse reale, au potenţialul de a prelua 
iniţiativa în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor pentru a asigura atingerea unor 
obiective ambiţioase pentru reducerea 
emisiilor globale de gaze cu efect de seră; 
prin urmare, consideră că punerea în 
aplicare a unei strategii de transformare 
spre o societate cu emisii reduse de 
carbon nu va fi posibilă decât printr-o 
strânsă cooperare între toate nivelurile de 
guvernanţă ale Uniunii Europene şi că 
planurile climatice teritoriale integrate 
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constituie un instrument indispensabil 
pentru atingerea acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 16
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reţine că implementarea unei strategii 
articulate de adaptare, cu începere din 
2013, nu va fi posibilă decât printr-o 
strânsă cooperare între toate nivelurile de 
guvernanţă ale Uniunii Europene;

5. reţine că punerea în aplicare unei 
strategii articulate de adaptare, cu începere 
din 2013, nu va fi posibilă decât printr-o 
strânsă cooperare între toate nivelurile de 
guvernanţă, Uniunea Europeană, statele 
membre şi autorităţile regionale;

Or. fr

Amendamentul 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reţine că implementarea unei strategii 
articulate de adaptare, cu începere din 
2013, nu va fi posibilă decât printr-o 
strânsă cooperare între toate nivelurile de 
guvernanţă ale Uniunii Europene;

5. reţine că implementarea unei strategii 
articulate de adaptare, cu începere din 
2013, nu va fi posibilă decât printr-o 
strânsă cooperare între toate nivelurile de 
guvernanţă ale Uniunii Europene, precum 
şi prin cooperarea şi schimbul permanent 
de informaţii cu statele din vecinătatea 
UE;

Or. ro
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Amendamentul 18
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaşte necesitatea armonizării 
diferitelor sectoare de intervenţie, pe de o 
parte, implicând autorităţile regionale şi 
locale în fazele de concepere, elaborare şi 
punere în practică a strategiilor şi 
planurilor de acţiune naţionale împotriva 
schimbărilor climatice, iar pe de altă parte 
recurgând la instrumentul de planificare 
strategică teritorială care integrează toate 
aspectele legate de aceste fenomene;

Or. it

Amendamentul 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște, în consecință, că integrarea, 
coerența strategiei măsurilor de adaptare la 
toate politicile Uniunii Europene trebuie să 
fie garantate;  subliniază, de asemenea, 
rolul cheie al autorităților regionale și 
locale și importanța unei acțiuni de jos în 
sus, care să țină seama de diferențele dintre 
habitatele naturale europene cu respectarea 
deplină a principiului subsidiarității, din 
momentul în care există convingerea că 
autoritățile locale sunt în mai mare măsură 
capabile să găsească răspunsuri politice la 
propriile exigențe;

6. recunoaște, în consecință, că integrarea, 
coerența strategiei măsurilor de adaptare la 
toate politicile Uniunii Europene trebuie să 
fie garantate, punându-se un accent 
deosebit asupra coordonării acţiunilor şi 
măsurilor din domeniile de politică 
agricolă, regională şi ecologică ale UE; 
subliniază, de asemenea, rolul cheie al 
autorităților regionale și locale și 
importanța unei acțiuni de jos în sus, care 
să țină seama de diferențele dintre 
habitatele naturale europene cu respectarea 
deplină a principiului subsidiarității, din 
momentul în care există convingerea că 
autoritățile locale sunt în mai mare măsură 
capabile să găsească răspunsuri politice la 
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propriile exigențe; 

Or. bg

Amendamentul 20
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaşte, în consecinţă, că integrarea, 
coerenţa strategiei măsurilor de adaptare
la toate politicile Uniunii Europene
trebuie să fie garantate; subliniază, de 
asemenea, rolul cheie al autorităţilor 
regionale şi locale şi importanţa unei 
acţiuni de jos în sus, care să ţină seama de 
diferenţele dintre habitatele naturale 
europene cu respectarea deplină a 
principiului subsidiarităţii, din momentul în 
care există convingerea că autorităţile 
locale sunt în mai mare măsură capabile să 
găsească răspunsuri politice la propriile 
exigenţe;

6. recunoaşte, în consecinţă, că integrarea
tuturor politicilor Uniunii Europene în 
cadrul măsurilor de adaptare şi 
conformitatea lor cu acestea trebuie să fie 
garantate; subliniază, de asemenea, rolul 
cheie al autorităţilor regionale şi locale şi 
importanţa unei acţiuni de jos în sus, care 
să ţină seama de diferenţele dintre 
habitatele naturale europene cu respectarea 
deplină a principiului subsidiarităţii, din 
momentul în care există convingerea că 
autorităţile locale sunt în mai mare măsură 
capabile să găsească răspunsuri politice la 
propriile exigenţe;

Or. en

Amendamentul 21
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaşte, în consecinţă, că integrarea, 
coerenţa strategiei măsurilor de adaptare la 
toate politicile Uniunii Europene trebuie să 
fie garantate; subliniază, de asemenea,
rolul cheie al autorităţilor regionale şi 
locale şi importanţa unei acţiuni de jos în 
sus, care să ţină seama de diferenţele dintre 

6. recunoaşte, în consecinţă, că integrarea, 
coerenţa strategiei măsurilor de adaptare la 
toate politicile Uniunii Europene trebuie să 
fie garantate; subliniază rolul-cheie al 
autorităţilor regionale şi locale şi 
importanţa unei acţiuni de jos în sus, care 
să ţină seama de diferenţele dintre 
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habitatele naturale europene cu respectarea 
deplină a principiului subsidiarităţii, din 
momentul în care există convingerea că 
autorităţile locale sunt în mai mare măsură 
capabile să găsească răspunsuri politice la 
propriile exigenţe;

habitatele naturale europene cu respectarea 
deplină a principiului subsidiarităţii; este 
convins că autorităţile locale sunt în mai 
mare măsură capabile să găsească 
răspunsuri politice la propriile exigenţe;

Or. fr

Amendamentul 22
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaşte, în consecinţă, că integrarea, 
coerenţa strategiei măsurilor de adaptare la
toate politicile Uniunii Europene trebuie să 
fie garantate; subliniază, de asemenea, 
rolul cheie al autorităților regionale și 
locale și importanța unei acțiuni de jos în 
sus, care să țină seama de diferențele dintre 
habitatele naturale europene cu respectarea 
deplină a principiului subsidiarității, din 
momentul în care există convingerea că 
autoritățile locale sunt în mai mare măsură 
capabile să găsească răspunsuri politice la 
propriile exigențe;

6. recunoaşte, în consecinţă, că integrarea, 
coerenţa strategiei măsurilor de adaptare la 
politicile Uniunii Europene trebuie să fie 
garantate; subliniază, de asemenea, rolul 
cheie al autorităților regionale și locale și 
importanța unei acțiuni de jos în sus, care 
să țină seama de diferențele dintre 
habitatele naturale europene cu respectarea 
deplină a principiului subsidiarității, din 
momentul în care există convingerea că 
autoritățile locale sunt în mai mare măsură 
capabile să găsească răspunsuri politice la 
propriile exigențe;

Or. de

Amendamentul 23
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută iniţiativa Cărţii albe de instituire a 
unui mecanism de schimb de informaţii; îşi 
exprimă speranţa că acesta va deveni 

7. salută iniţiativa Cărţii albe de instituire a 
unui mecanism de schimb de informaţii; îşi 
exprimă speranţa că acesta va deveni 
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operativ până la finele anului 2011, precum 
şi că vor fi puse la punct modele şi 
instrumente de previzionare; invită statele 
membre şi autorităţile regionale şi locale să 
promoveze şi facă schimb de practici 
privind toate aspectele referitoare la 
politicile de adaptare la schimbările 
climatice, în special în ceea ce priveşte 
măsurile de eficientizare energetică, 
administrare a deşeurilor şi dezvoltare a 
unor infrastructuri de transport cu emisii 
reduse;

operativ până la finele anului 2011, precum 
şi că vor fi puse la punct modele şi 
instrumente de previzionare; invită statele 
membre şi autorităţile regionale şi locale să 
promoveze şi facă schimb de practici 
privind toate aspectele referitoare la 
politicile de adaptare la schimbările 
climatice, în special în ceea ce priveşte 
măsurile de eficientizare energetică, 
administrare a deşeurilor şi dezvoltare a 
unor infrastructuri de transport cu emisii 
reduse, cu accent asupra căilor ferate;

Or. en

Amendamentul 24
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. recomandă instituirea şi finanţarea 
unei platforme de supraveghere a 
schimbărilor climatice care să permită 
entităţilor regionale şi locale să 
dobândească şi să facă schimb de 
cunoştinţe şi de bune practici locale în 
materie de climă;

Or. it

Amendamentul 25
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că regiunile ultraperiferice, 
ţinând cont de situaţia lor deosebită, 
menţionată la articolul 349 din Tratatul 
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de Lisabona, şi de situaţia lor geografică 
în zonele intertropicale, sunt deosebit de 
sensibile la consecinţele schimbărilor 
climatice şi ar trebui să beneficieze, din 
acest motiv, de o atenţie deosebită din 
partea Comisiei Europene; face apel la 
Comisie, în acest context, să elaboreze un 
studiu de impact şi un plan de acţiune 
specific pentru regiunile ultraperiferice şi 
sa sprijine schimburile de informaţii şi de 
bune practici între autorităţile locale ale 
acestor regiuni şi cele din ţările terţe în 
mediul lor geografic;

Or. fr

Amendamentul 26
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că este indispensabilă 
orientarea politicilor astfel ca acestea să 
fie în măsură să condiţioneze atât 
investiţiile publice şi private, cât şi unele 
acte administrative (de exemplu, 
autorizaţiile de construire şi planurile 
urbanistice) de realizarea unei evaluări a 
impactului climatic, astfel încât să se 
împiedice investiţiile în infrastructuri 
nesustenabile;

eliminat

Or. de

Amendamentul 27
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că este indispensabilă 
orientarea politicilor astfel ca acestea să fie 
în măsură să condiționeze atât investițiile 
publice și private, cât și unele acte 
administrative (de exemplu, autorizațiile de 
construire și planurile urbanistice) de 
realizarea unei evaluări a impactului 
climatic, astfel încât să se împiedice 
investițiile în infrastructuri nesustenabile;

8. consideră că este indispensabilă 
orientarea politicilor astfel ca acestea să fie 
în măsură să condiționeze atât investițiile 
publice și private, cât și unele acte 
administrative (de exemplu, autorizațiile de 
construire și planurile urbanistice) de 
realizarea unei evaluări a impactului 
climatic, astfel încât să se împiedice 
investițiile în infrastructuri nesustenabile; 
solicită ca la evaluarea şi aprobarea 
propunerilor de proiecte cu finanţare 
europeană care privesc eficienţa 
energetică, gestionarea deşeurilor şi 
construcţia de infrastructuri, să se ia în 
considerare cu scrupulozitate efectele 
schimbărilor climatice;

Or. bg

Amendamentul 28
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că este indispensabilă 
orientarea politicilor astfel ca acestea să fie 
în măsură să condiţioneze atât investiţiile 
publice şi private, cât şi unele acte 
administrative (de exemplu, autorizaţiile de 
construire şi planurile urbanistice) de 
realizarea unei evaluări a impactului 
climatic, astfel încât să se împiedice 
investiţiile în infrastructuri nesustenabile;

8. consideră că este indispensabilă 
orientarea politicilor astfel ca acestea să fie 
în măsură să condiţioneze atât investiţiile 
publice şi private, cât şi unele acte 
administrative (de exemplu, autorizaţiile de 
construire şi planurile urbanistice) de 
realizarea unei evaluări a impactului 
climatic, astfel încât să se împiedice 
investiţiile în infrastructuri nesustenabile; 
prin urmare, invită Comisia să conlucreze 
în cel mai scurt timp posibil cu statele 
membre şi cu părţile interesate pentru a 
stabili un ansamblu de orientări pentru a 
garanta luarea în considerare a 
impactului schimbărilor climatice atunci 
când se pune în aplicare Directiva privind 
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evaluarea impactului asupra mediului 
(EIA) şi Directiva privind evaluarea 
strategică de mediu (SEA), precum şi 
politicile de planificare a teritoriului;  

Or. en

Amendamentul 29
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că este indispensabilă 
orientarea politicilor astfel ca acestea să fie 
în măsură să condiţioneze atât investiţiile 
publice şi private, cât şi unele acte 
administrative (de exemplu, autorizaţiile de 
construire şi planurile urbanistice) de 
realizarea unei evaluări a impactului 
climatic, astfel încât să se împiedice 
investiţiile în infrastructuri nesustenabile;

8. consideră că este indispensabilă 
orientarea politicilor, în special la nivel 
regional şi local, astfel ca acestea să fie în 
măsură să condiţioneze atât investiţiile 
publice şi private, cât şi unele acte 
administrative (de exemplu, autorizaţiile de 
construire şi planurile urbanistice) de 
realizarea unei evaluări a impactului 
climatic, astfel încât să se stimuleze 
investiţiile în infrastructuri de înaltă 
calitate ecologică;

Or. fr

Amendamentul 30
Bairbre de Brún

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că este indispensabilă 
orientarea politicilor astfel ca acestea să fie 
în măsură să condiţioneze atât investiţiile 
publice şi private, cât şi unele acte 
administrative (de exemplu, autorizaţiile de 
construire şi planurile urbanistice) de 
realizarea unei evaluări a impactului 

8. consideră că este indispensabilă 
orientarea politicilor astfel ca acestea să fie 
în măsură să condiţioneze atât investiţiile 
publice şi private, cât şi unele acte 
administrative (de exemplu, autorizaţiile de 
construire şi planurile urbanistice) de 
realizarea unei evaluări a impactului 
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climatic, astfel încât să se împiedice 
investiţiile în infrastructuri nesustenabile;

climatic, astfel încât să se împiedice 
investiţiile UE în infrastructuri 
nesustenabile;

Or. en

Amendamentul 31
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. ia act de faptul că regiunile periferice 
din punct de vedere geografic, în special 
regiunile de coastă, constituie o sursă 
abundentă de energie regenerabilă, care 
poate contribui la adaptarea la 
schimbările climatice; 

Or. en

Amendamentul 32
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că, din perspectivă 
microclimatică, trebuie evitată 
continuarea impermeabilizării solului în 
regiunile şi oraşele dens populate;

Or. de
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Amendamentul 33
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. invită Comisia să utilizeze politica de 
coeziune pentru a promova dezvoltarea 
resurselor regenerabile, îmbunătăţind 
sinergia dintre domeniile de cercetare şi 
dezvoltare şi politica de dezvoltare 
regională, şi pentru a elimina toate 
barierele administrative din calea 
eficientizării unor astfel de resurse;

Or. en

Amendamentul 34
Sabine Verheyen, Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. salută iniţiativa Comisiei de a înfiinţa un 
grup de coordonare privind impactul 
schimbărilor climatice şi adaptarea (IASG) 
şi îşi exprimă speranţa că autorităţile
regionale şi locale se vor implica activ şi 
pe deplin;

9. salută iniţiativa Comisiei de a înfiinţa un 
grup de coordonare privind impactul 
schimbărilor climatice şi adaptarea (IASG) 
şi solicită autorităţilor regionale şi locale
să se implice activ şi pe deplin în cadrul 
acestui grup şi al lucrărilor sale, în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii;

Or. de

Amendamentul 35
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 10
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Proiectul de aviz Amendamentul

10. relevă că lupta cu schimbările climatice 
se poate dovedi o oportunitate care să 
favorizeze un model de creştere 
sustenabilă;

10. relevă că lupta cu schimbările climatice 
se poate dovedi o oportunitate care să 
favorizeze un model de creştere durabilă şi 
că trecerea la o economie fără emisii de 
carbon ar putea reprezenta un important 
pas înainte pentru crearea de noi locuri 
de muncă;

Or. it

Amendamentul 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. relevă că lupta cu schimbările climatice 
se poate dovedi o oportunitate care să 
favorizeze un model de creştere 
sustenabilă;

10. relevă că lupta cu schimbările climatice 
se poate dovedi o oportunitate care să 
favorizeze un model de creştere durabilă; 
model care poate ulterior să fie adaptat la 
alte state din afara UE;

Or. ro

Amendamentul 37
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. relevă că lupta cu schimbările climatice 
se poate dovedi o oportunitate care să 
favorizeze un model de creştere 
sustenabilă;

10. reiterează că lupta cu schimbările 
climatice poate crea noi locuri de muncă 
şi se poate dovedi o oportunitate care să 
favorizeze un model de dezvoltare 
durabilă;

Or. en
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Amendamentul 38
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. relevă că lupta cu schimbările
climatice se poate dovedi o oportunitate 
care să favorizeze un model de creştere
sustenabilă;

10. relevă că măsurile de atenuare a 
schimbărilor climatice se pot dovedi o 
oportunitate care să favorizeze un model de 
creştere durabilă;

Or. de

Amendamentul 39
Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită Comisiei să prevadă în 
viitoarele perspective financiare o 
finanţare adecvată, care să permită 
realizarea unor politici eficace de 
adaptare la schimbările climatice, la toate 
nivelurile de guvernanţă.

11. recunoaşte necesitatea ca regiunile să 
facă faţă efectelor schimbărilor climatice; 
recomandă statelor membre şi regiunilor 
să ia în considerare posibilitatea utilizării 
mecanismelor furnizate de fondurile 
structurale pentru dezvoltarea unor 
proiecte durabile pe termen mai lung; 
subliniază existenţa Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) 
pentru a face faţă nevoilor urgente şi 
pentru a exprima solidaritatea UE faţă de 
regiunile sinistrate;

Or. fr

Amendamentul 40
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită Comisiei să prevadă în 
viitoarele perspective financiare o 
finanţare adecvată, care să permită 
realizarea unor politici eficace de 
adaptare la schimbările climatice, la toate 
nivelurile de guvernanţă;

11. subliniază necesitatea direcţionării 
politicii de coeziune şi a solidarităţii şi 
dezvoltării regionale către măsuri de 
contracarare a efectelor schimbărilor 
climatice şi de ajustare la acestea, inclusiv 
măsuri agroecologice ale PAC;

Or. en

Amendamentul 41
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită Comisiei să prevadă în 
viitoarele perspective financiare o finanţare 
adecvată, care să permită realizarea unor 
politici eficace de adaptare la schimbările 
climatice, la toate nivelurile de guvernanţă; 

11. solicită Comisiei să prevadă în 
viitoarele perspective financiare o finanţare 
adecvată, care să permită realizarea unor 
politici eficace de adaptare la schimbările 
climatice, la toate nivelurile de guvernanţă, 
să revizuiască programele operaţionale, 
dacă este cazul, până în 2013, şi să pună 
în aplicare o strategie de adaptare 
începând din 2013; solicită Comisiei să 
stabilească, într-o primă etapă, orientări 
care să sintetizeze măsurile şi 
instrumentele pentru revizuirea 
programelor operaţionale, bazată pe 
criterii ecologice, inclusiv exemple de 
bune practici din statele membre;

Or. en

Amendamentul 42
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită Comisiei să prevadă în 
viitoarele perspective financiare o finanţare 
adecvată, care să permită realizarea unor 
politici eficace de adaptare la schimbările 
climatice, la toate nivelurile de guvernanţă;

11. solicită Comisiei să prevadă în 
viitoarele perspective financiare o finanţare 
adecvată-într-un capitol special al 
cadrului financiar multianual al UE, care 
să permită realizarea unor politici eficace 
de adaptare la schimbările climatice, la 
toate nivelurile de guvernanţă;

Or. ro

Amendamentul 43
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază faptul că obiectivele luptei 
împotriva schimbărilor climatice şi de 
protecţie a planetei trebuie să fie integrate 
în obiectivele de reechilibrare şi de 
creştere ale politicii de coeziune ale UE, 
fără ca acestea să se substituie, totuşi, 
obiectivelor recunoscute ale politicii 
structurale.

Or. de


