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Amendamentul 1 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere de rezoluție B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Conferința privind schimbările climatice de la Varșovia, Polonia (COP 19) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. ia act de faptul că UE este pe cale să 
obțină reduceri ale emisiilor care depășesc 
mult obiectivul actual de 20% și subliniază 

că este nevoie de obiective mai ambițioase 
pentru a crea un deficit pe piața 
carbonului; reamintește că este în 
interesul UE să adopte un obiectiv de 
protecție a climei de 30% până în 2020, 

asigurând, astfel, o creștere durabilă, locuri 
de muncă suplimentare și reducerea 
dependenței de importurile de energie; 
solicită UE să își mărească obiectivul;  

19. ia act de faptul că UE este pe cale să 
obțină reduceri ale emisiilor care depășesc 
mult obiectivul actual de 20% și subliniază 

că UE s-a oferit să își mărească obiectivul 
de reducere a emisiilor la 30% până în 

2020 dacă și alte țări cu emisii ridicate se 
angajează să realizeze obiective de 
reducere a emisiilor comparabile, 
asigurând, astfel, o creștere durabilă, locuri 
de muncă suplimentare și reducerea 
dependenței de importurile de energie;  

Or. en 
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Amendamentul 2 

Richard Seeber 
în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Conferința privind schimbările climatice de la Varșovia, Polonia (COP 19) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. salută propunerea lui Ban-Ki Moon de a 
organiza un summit cu liderii mondiali pe 

tema problemelor climatice în septembrie 
2014, precum și o pre-COP cu societatea 

civilă în 2014 în Venezuela; subliniază 
importanța unui eveniment pregătit 
temeinic cu rezultate însemnate și un 
angajament la cel mai înalt nivel politic 
împreună cu societatea civilă, pentru a 
asigura și a menține impulsul politic 
necesar în perioada premergătoare 
conferințelor din 2014 și 2015; consideră 

că, pentru un acord reușit în 2015, este 
necesar ca țările să înainteze angajamente 
de reducere a gazelor cu efect de seră 

înainte de summitul liderilor mondiali; 
subliniază faptul că UE trebuie să dea un 

exemplu și să adopte obiective ambițioase 
pentru 2030 privind reducerea gazelor cu 
efect de seră, eficiența energetică și energia 

regenerabilă înainte de summit; 

6. salută propunerea lui Ban-Ki Moon de a 
organiza un summit cu liderii mondiali pe 

tema problemelor climatice în septembrie 
2014, precum și o pre-COP cu societatea 

civilă în 2014 în Venezuela; subliniază 
importanța unui eveniment pregătit 
temeinic care să producă rezultate 

însemnate și să conducă la angajamente la 
cel mai înalt nivel politic, împreună cu 
societatea civilă, pentru a asigura și a 
menține impulsul politic necesar în 
perioada premergătoare conferințelor din 

2014 și 2015; consideră că, pentru un acord 
reușit în 2015, este necesar ca țările să 
înainteze angajamente de reducere a 

gazelor cu efect de seră înainte de 
summitul liderilor mondiali; subliniază 

faptul că UE trebuie să dea un exemplu și 
să propună politici ambițioase pentru 2030 
privind reducerea gazelor cu efect de seră, 

eficiența energetică și energia regenerabilă 
înainte de summit; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Richard Seeber 
în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Conferința privind schimbările climatice de la Varșovia, Polonia (COP 19) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. amintește că, potrivit AIE, emisiile 
UE reprezintă aproximativ 11 % din 
emisiile mondiale și, în deceniile 
următoare, vor reprezenta o proporție 
chiar mai mică; subliniază faptul că s-ar 
putea realiza obiective mai ambițioase și 
s-ar putea accepta politici ambițioase în 
domeniul climei în rândul actorilor din 
industrie și din sectoarele energetice, dacă 
alte economii mondiale și-ar propune 
obiective mai ambițioase prin eforturi 
similare; 

Or. en 

 
 


