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Amendamentul 1
Pär Holmgren
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0422/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă că strategia din 2013 nu ține 
seama în mod corespunzător de caracterul 
stringent al aplicării măsurilor de adaptare; 
solicită o guvernanță consolidată pentru 
noua strategie, identificarea domeniilor 
prioritare și a nevoilor de investiții, 
inclusiv evaluarea măsurii în care 
investițiile UE contribuie la reducerea 
vulnerabilității climatice a Uniunii în 
general, precum și un proces de analiză cu 
o frecvență crescută, cu obiective clare, cu 
o evaluare corespunzătoare și cu indicatori 
bazați pe cele mai recente date științifice 
pentru măsurarea progreselor realizate în 
implementarea strategiei; recunoaște 
necesitatea de a actualiza în mod continuu 
măsurile și planurile într-o lume a cărei 
schimbare este fără precedent; invită, prin 
urmare, Comisia să revizuiască și să 
actualizeze în mod periodic noua strategie, 
în conformitate cu dispozițiile relevante ale 
Legii europene a climei;

9. regretă că strategia din 2013 nu ține 
seama în mod corespunzător de caracterul 
stringent al aplicării măsurilor de adaptare; 
salută guvernanța consolidată pentru 
acțiunile de adaptare în cadrul Legii 
europene a climei și solicită ca noua 
strategie să includă obiective obligatorii și 
măsurabile atât la nivelul UE, cât și al 
statelor membre, identificarea domeniilor 
prioritare și a nevoilor de investiții, 
inclusiv evaluarea măsurii în care 
investițiile UE contribuie la reducerea 
vulnerabilității climatice a Uniunii în 
general, precum și un proces de analiză cu 
o frecvență crescută, cu obiective clare, cu 
o evaluare corespunzătoare și cu indicatori 
bazați pe cele mai recente date științifice 
pentru măsurarea progreselor realizate în 
implementarea strategiei; recunoaște 
necesitatea de a actualiza în mod continuu 
măsurile și planurile într-o lume a cărei 
schimbare este fără precedent; invită, prin 
urmare, Comisia să revizuiască și să 
actualizeze în mod periodic noua strategie, 
în conformitate cu dispozițiile relevante ale 
Legii europene a climei;
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Amendamentul 2
Pär Holmgren
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0422/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 21a. invită Uniunea și statele membre 
să sprijine înființarea unui mecanism al 
ONU de coordonare a strămutărilor 
provocate de schimbările climatice, 
dedicat exclusiv identificării și 
coordonării de soluții pentru strămutările 
provocate de schimbările climatice, și să 
acționeze în vederea asigurării de 
protecție juridică pentru persoanele 
strămutate ca urmare a condițiilor de 
mediu, în conformitate cu legislația UE;
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Amendamentul 3
Pär Holmgren
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0422/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice

Propunere de rezoluție
Punctul 56 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 56a. subliniază că statele membre ar 
trebui să dezvolte programe de protecție 
socială, linii de credit contingente și 
asigurări suverane și subsuverane pentru 
riscurile asociate schimbărilor climatice 
care să vizeze în principal persoanele 
vulnerabile și marginalizate și IMM-urile;
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