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Amendamentul 1 

Chris Davies 

în numele Grupului ALDE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL  
Rezultatele Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15) 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 2a. recunoaște faptul că, la nivelul UE, 
costurile estimate pentru realizarea, până 
în 2020, a unei reduceri cu 30% față de 
emisiile din 1990 sunt în prezent mai mici 
decât costurile estimate la momentul 
respectiv pentru obținerea unei reduceri 
cu 20% și, prin urmare, solicită Comisiei 
să prezinte o propunere în vederea 
stabilirii de către UE a unor obiective mai 
ambițioase și, în mod unilateral, să fixeze 
pentru 2020 un obiectiv de reducere mai 
ridicat de 20%; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Chris Davies 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL  

Rezultatele Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15) 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 7a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 7a. consideră că UE ar trebui să demareze 
imediat negocierile cu SUA, astfel încât 
piața emergentă a carbonului din SUA să 
fie compatibilă cu cea a Uniunii, creându-
se, astfel, o piață transatlantică a 
carbonului, precursoarea unei piețe 
mondiale; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Chris Davies 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL  

Rezultatele Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15) 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 16a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 16a. subliniază necesitatea urgentă ca 
IPCC să-și revizuiască toate concluziile 
pentru a confirma efectuarea revizuirii 
reciproce în conformitate cu cele mai 
bune principii științifice și sugerează 
pregătirea și prezentarea unui raport 
intermediar în care să fie actualizate 
concluziile, considerând că rapoartele 
viitoare ar trebui să menționeze în mod 
explicit solicitările celor care pun sub 
semnul întrebării opinia majorității și că 
acestea ar trebui, de asemenea, să facă 
obiectul revizuirii reciproce; 

Or. en 

 
 


