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Amendamentul 4 
Tadeusz Cymański 
în numele Grupului EFD 
 

Propunere de rezoluție B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Conferința privind schimbările climatice de la Varșovia, Polonia (COP 19) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. evidențiază munca susținută care trebuie 
depusă în cadrul Grupului de lucru ad-hoc 

pentru Platforma de la Durban pentru o 
acțiune consolidată în ceea ce privește 
cadrul și principiile aplicabile noului acord 

global privind clima și modalitățile de 
realizare a acestuia până la COP 21 care va 

avea loc la Paris, în 2015; constată, de 
asemenea, că în activitatea sa trebuie să 
țină cont de al cincilea raport de evaluare al 

IPCC care este prevăzut pentru 2014; 
subliniază că acordul din 2015 trebuie să 
îndeplinească obiectivul de reducere a 
emisiilor globale sub nivelurile din 1990 
până în 2030 și ar trebui să vizeze 
eliminarea treptată a emisiilor de carbon 
până în 2050; 

2. evidențiază munca susținută care trebuie 
depusă în cadrul Grupului de lucru ad-hoc 

pentru Platforma de la Durban pentru o 
acțiune consolidată în ceea ce privește 
cadrul și principiile aplicabile noului acord 

global privind clima și modalitățile de 
realizare a acestuia până la COP 21, care 

va avea loc la Paris, în 2015; constată, de 
asemenea, că, în activitatea sa, trebuie să 
țină cont de al cincilea raport de evaluare al 

IPCC, care este prevăzut pentru 2014;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/5 

Amendamentul 5 
Tadeusz Cymański 
în numele Grupului EFD 

 

Propunere de rezoluție B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
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 

prezinte angajamente de reducere a gazelor 
cu efect de seră înainte de summitul 
liderilor mondiali;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/6 

Amendamentul 6 
Tadeusz Cymański 
în numele Grupului EFD 

 

Propunere de rezoluție B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Conferința privind schimbările climatice de la Varșovia, Polonia (COP 19) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, pentru ca UE să se 
mențină în fruntea dezvoltării 
tehnologiilor pentru o viitoare economie 
ecologică, obiectivul UE de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui 
să fie de cel puțin 50 % până în 2030; 

eliminat 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/7 

Amendamentul 7 
Tadeusz Cymański 
în numele Grupului EFD 

 

Propunere de rezoluție B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Conferința privind schimbările climatice de la Varșovia, Polonia (COP 19) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 14 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută decizia Uniunii Europene, 

Elveției, Norvegiei, Liechtensteinului, 
Islandei și Australiei de a adera la o a doua 
perioadă de angajament a Protocolului de 

la Kyoto începând cu 1 ianuarie 2013, ca o 
formă de tranziție către un nou regim 

internațional cu participarea tuturor 
părților, care urmează să fie implementat 
până în 2020, și solicită ratificarea rapidă a 

acestuia, după cum s-a convenit la Doha; 

14. salută decizia Uniunii Europene, 

Elveției, Norvegiei, Liechtensteinului, 
Islandei și Australiei de a adera la o a doua 
perioadă de angajament a Protocolului de 

la Kyoto începând cu 1 ianuarie 2013, ca o 
formă de tranziție către un nou regim 

internațional cu participarea tuturor 
părților, care urmează să fie implementat 
până în 2020, și solicită ratificarea rapidă a 

acestuia, după cum s-a convenit la Doha; ia 
act de faptul că aceste părți sunt 
responsabile pentru mai puțin de 14% din 
emisiile la nivel mondial; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/8 

Amendamentul 8 
Tadeusz Cymański 
în numele Grupului EFD 

 

Propunere de rezoluție B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
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%  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/9 

Amendamentul 9 
Tadeusz Cymański 
în numele Grupului EFD 

 

Propunere de rezoluție B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Conferința privind schimbările climatice de la Varșovia, Polonia (COP 19) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 55 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  55a. consideră că doar un efort comun al 
țărilor de pe toate continentele va permite 
combaterea eficientă a schimbărilor 
climatice; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/10 

Amendamentul 10 
Tadeusz Cymański 
în numele Grupului EFD 

 

Propunere de rezoluție B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Conferința privind schimbările climatice de la Varșovia, Polonia (COP 19) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 55 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  55b. recunoaște că, întrucât UE este în 
prezent responsabilă pentru 11% din 
emisiile la nivel mondial și, până în anul 
2030, se estimează că va responsabilă 
pentru 4% dintre acestea, pentru 
identificarea unei soluții globale, este 
esențial ca UE să își reevalueze strategia 
și să poarte un dialog deschis cu țările 
care generează emisii mai ridicate; 

Or. en 

 

 


