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Amendamentul 4 

Jo Leinen 

în numele Grupului S&D 
 

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 7 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

7. ia act de angajamentul privind crearea 
unui fond anual de 100 de miliarde de 

dolari provenind din țările industrializate 
până în 2010 și oferirea unui sprijin 
financiar în valoare de 30 de miliarde de 

dolari țărilor în curs de dezvoltare pentru 
următorii trei ani (2010-2012), pentru a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice, precum și crearea unui fond 
„verde” privind clima pentru a sprijini, în 

țările în curs de dezvoltare, proiecte privind 
defrișările și degradarea pădurilor; 

7. ia act de angajamentul privind crearea 
unui fond anual de 100 de miliarde de 

dolari provenind din țările industrializate 
până în 2010 și oferirea unui sprijin 
financiar în valoare de 30 de miliarde de 

dolari țărilor în curs de dezvoltare pentru 
următorii trei ani (2010-2012), pentru a 
contribui la combaterea schimbărilor 
climatice, precum și crearea unui fond 
„verde” privind clima pentru a sprijini, în 

țările în curs de dezvoltare, proiecte privind 
defrișările și degradarea pădurilor; își 
exprimă regretul, cu toate acestea, cu 
privire la faptul că angajamentul este sub 
nivelul estimat de Comisie, care 
intenționa să colecteze 100 de miliarde de 
euro până în 2020;  

Or. en 
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Amendamentul  5 

Jo Leinen 
în numele Grupului S&D 

 

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 9 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază faptul că viitoarea revizuire 

bugetară a UE trebuie să se axeze pe 
punerea la dispoziție a unor resurse 
suficiente pentru măsuri de protecție 

împotriva schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea, atât în UE, cât și în 
țările în curs de dezvoltare; constată, de 
asemenea, că revizuirea ar trebui să ia în 
considerare introducerea unor mecanisme 

financiare noi și inovatoare pentru a 
sprijini acțiuni pe plan internațional în 
domeniul climei; 

9. subliniază faptul că viitoarea revizuire 

bugetară a UE trebuie să se axeze pe 
punerea la dispoziție a unor resurse 
suficiente pentru măsuri de protecție 

împotriva schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea, atât în UE, cât și în 
țările în curs de dezvoltare; constată, de 
asemenea, că revizuirea ar trebui să ia în 
considerare introducerea unor mecanisme 

financiare noi și inovatoare pentru a 
sprijini acțiuni pe plan internațional în 
domeniul climei, precum impozitarea 
tranzacțiilor financiare; 

Or. en 
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Amendamentul 6 

Jo Leinen 
în numele Grupului S&D 

 

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 2 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că întârzierile în obținerea 

unui acord internațional nu constituie o 
justificare pentru amânarea în continuare a 
adoptării unor politici UE de reducere a 

emisiilor, care sunt considerate necesare, 
conform datelor științifice; reafirmă 
angajamentul, deja obligatoriu din punct de 
vedere juridic, luat de UE de a reduce 
emisiile cu 20% până în 2020, precum și 

dorința de a evolua către o reducere de 
30%; constată, de asemenea, că inițiativele 
luate în cadrul UE de promovare și 

încurajare a economiei ecologice, a 
securității energetice și a reducerii 

dependenței energetice vor facilita tot mai 
mult respectarea angajamentului de 
reducere a emisiilor cu 30%; 

2. consideră că întârzierile în obținerea 

unui acord internațional nu constituie o 
justificare pentru amânarea în continuare a 
adoptării unor politici UE de reducere a 

emisiilor, care sunt considerate necesare, 
conform datelor științifice; reafirmă 
angajamentul, deja obligatoriu din punct de 
vedere juridic, luat de UE de a reduce 
emisiile cu 20% până în 2020, precum și 

dorința de a evolua către o reducere de 
30%, angajament reconfirmat de UE 
Națiunilor Unite, în conformitate cu 
Acordul de la Copenhaga, la 27 ianuarie 
2010; invită UE să își mențină obiectivele 
cu privire la protecția climei și să ia în 
considerare posibilitatea asumării unor 
angajamente de reducere unilaterală de 
până la 25-40% până în 2020; constată, de 
asemenea, că inițiativele luate în cadrul UE 

de promovare și încurajare a economiei 
ecologice, a securității energetice și a 
reducerii dependenței energetice vor 

facilita tot mai mult respectarea 
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angajamentului de reducere a emisiilor cu 
30%; 

Or. en 
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Amendamentul 7 

Jo Leinen 
în numele Grupului S&D 

 

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 5 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 5a. solicită UE și statelor membre să pună 
în aplicare principiul echității în 
domeniul climei pe termen lung (2050 și 
după această dată); susține, prin urmare, 
introducerea unei clauze a echității în 
cadrul viitoarelor negocieri internaționale 
privind clima; 

Or. en 
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Amendamentul 8 

Jo Leinen 
în numele Grupului S&D 

 

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 9 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 9a. solicită UE să propună impozitarea cu 
0,01% a tranzacțiilor financiare, fapt ce 
ar duce la colectarea anuală a 20 000 de 
milioane EUR, sumă menită să sprijine 
țările în curs de dezvoltare în combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea; consideră că sumele colectate ar 
trebui consacrate unor măsuri care să le 
permită țărilor în curs de dezvoltare 
acordarea unor stimulente pentru 
combaterea defrișărilor și a degradării 
solurilor, precum și a deșertificării; 

Or. en 

 
 


