
 

AM\804349RO.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  
 PE432.938v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

8.2.2010  B7-0064/2010 }  
 B7-0066/2010 }  
 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  
 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Am. 9 

Amendamentul 9 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 2 

 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

2. consideră că întârzierile în obŃinerea 
unui acord internaŃional nu constituie o 

justificare pentru amânarea în continuare a 
adoptării unor politici UE de reducere a 
emisiilor, care sunt considerate necesare, 

conform datelor ştiinŃifice; reafirmă 
angajamentul, deja obligatoriu din punct de 
vedere juridic, luat de UE de a reduce 
emisiile cu 20% până în 2020, precum şi 
dorinŃa de a evolua către o reducere de 
30%; constată, de asemenea, că iniŃiativele 
luate în cadrul UE de promovare şi 
încurajare a economiei ecologice, a 

securităŃii energetice şi a reducerii 
dependenŃei energetice vor facilita tot mai 

mult respectarea angajamentului de 
reducere a emisiilor cu 30%; 

2. consideră că întârzierile în obŃinerea 
unui acord internaŃional nu constituie o 

justificare pentru amânarea în continuare a 
adoptării unor politici UE de reducere a 
emisiilor, care sunt considerate necesare, 

conform datelor ştiinŃifice; reafirmă 
angajamentul, deja obligatoriu din punct de 
vedere juridic, luat de UE de a reduce 
emisiile cu 20% până în 2020, şi solicită să 
se stabilească un obiectiv de reducere a 
emisiilor cu 30%, chiar şi în absenŃa unui 
acord internaŃional obligatoriu; constată, 
de asemenea, că iniŃiativele luate în cadrul 

UE de promovare şi încurajare a economiei 
ecologice, a securităŃii energetice şi a 

reducerii dependenŃei energetice vor 
facilita tot mai mult respectarea 
angajamentului de reducere a emisiilor cu 

30%; 

Or. en 
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Amendamentul 10 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 
în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 2a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 2a. solicită UE să clarifice condiŃiile 
pentru stabilirea unui obiectiv de reducere 
a emisiilor cu 40% până în 2020 în scopul 
de a păstra coerenŃa cu datele ştiinŃifice şi 
de a menŃine schimbările climatice la 
+2°C; 

Or. en 
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Amendamentul 11 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 
în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 2b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 2b. invită UE să-şi atingă obiectivele 
interne prin economii de energie şi cu 
ajutorul surselor de energie regenerabilă 
şi să fixeze, cât mai curând, un obiectiv 
ambiŃios şi obligatoriu privind economiile 
de energie; 

Or. en 
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Amendamentul 12 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 
în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 2c (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 2c. în plus, invită UE să respingă soluŃiile 
false, cum ar fi energia nucleară şi aşa 
numita tehnologie a „cărbunelui curat”; 

Or. en 
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Amendamentul 13 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 4 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

4. îşi exprimă, de asemenea, regretul cu 

privire la faptul că UE nu a reuşit, prin 
asumarea într-o fază timpurie a unor 
angajamente specifice de finanŃare publică 

internaŃională a măsurilor în domeniul 
climei în Ńările în curs de dezvoltare, să 
instituie un climat de încredere în 
negocieri, care ar fi permis continuarea 
progreselor înregistrate în cadrul grupurilor 

de lucru ad-hoc; 

4. îşi exprimă, de asemenea, regretul cu 

privire la faptul că UE nu a reuşit, prin 
asumarea într-o fază timpurie a unor 
angajamente specifice de finanŃare publică 

internaŃională a măsurilor în domeniul 
climei în Ńările în curs de dezvoltare, să 
instituie un climat de încredere în 
negocieri, care ar fi permis continuarea 
progreselor înregistrate în cadrul grupurilor 

de lucru ad-hoc; în plus, invită UE să-şi 
clarifice poziŃia faŃă de condiŃionarea unei 
a doua perioade de angajamente în cadrul 
Protocolului de la Kyoto în funcŃie de 
asumarea de către SUA a unor 
angajamente similare în cadrul altui 
instrument juridic şi să garanteze că 
unităŃile de cantitate atribuită (UCA) 
excedentare şi normele LULUCF nu aduc 
atingere integrităŃii sale ecologice; 
 

Or. en 
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Amendamentul 14 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 7a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 
7a. subliniază responsabilitatea istorică a 
Ńărilor dezvoltate în ceea ce priveşte 
caracterul ireversibil al schimbărilor 
climatice şi reaminteşte obligaŃia lor de a 
acorda sprijin financiar şi tehnic 
suficient, durabil şi previzibil Ńărilor în 
curs de dezvoltare pentru a le permite să 
îşi asume angajamente privind reducerea 
emisiilor lor de gaze cu efect de seră, să se 
adapteze la efectele schimbărilor climatice 
şi să reducă emisiile cauzate de defrişări 
şi de degradarea pădurilor, precum şi să 
accelereze consolidarea capacităŃii lor în 
vederea îndeplinirii obligaŃiilor aferente 
unui viitor acord internaŃional privind 
schimbările climatice; 

 

Or. en 
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Amendamentul 15 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 7b (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 
7b. insistă asupra faptului că astfel de 
angajamente de acordare a sprijinului 
financiar necesar previzibil pentru 
atenuarea schimbărilor climatice şi 
adaptarea la acestea în contextul 
CCONUSC trebuie să fie unele noi, care 
să se adauge la AOD şi să fie 
independente de procedurile bugetare 
anuale din statele membre; reaminteşte 
angajamentele AOD deja existente, care 
îşi propun atingerea a 0,7% din PIB până 
în 2015; 

Or. en 
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Amendamentul 16 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 7c (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 
7c. recunoaşte că este necesară o sumă 
anuală de 120 de miliarde EUR la nivelul 
finanŃării publice internaŃionale pentru a 
pune în practică eforturile privind clima 
din Ńările în curs de dezvoltare; subliniază 
faptul că, pentru a evita dubla 
contabilizare, nu trebuie să se considere 
că piaŃa carbonului poate furniza un 
astfel de sprijin; consideră că instrumente 
cum ar fi impozitarea tranzacŃiilor 
financiare sau mecanismele de combatere 
a emisiilor produse de transportul naval şi 
aerian internaŃional ar putea crea venituri 
importante pentru finanŃarea 
internaŃională a măsurilor privind clima 
în Ńările în curs de dezvoltare; 

 

Or. en 
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Amendamentul 17 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout şi Yannick Jadot 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 8a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 
8a. reaminteşte că nivelul total al 
contribuŃiei colective a UE la eforturile de 
atenuare şi la necesităŃile de adaptare ale 
Ńărilor în curs de dezvoltare ar trebui să se 
ridice la cel puŃin 30 000 de milioane 
EUR pe an până în 2020, un nivel care ar 
putea creşte în funcŃie de noile informaŃii 
obŃinute cu privire la gravitatea 
schimbărilor climatice şi la amploarea 
costurilor acestora; 

 

Or. en 
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Amendamentul 18 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout şi Yannick Jadot 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

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

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 19 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

19. îşi reafirmă sprijinul faŃă de procesul de 

reforme din cadrul NaŃiunilor Unite şi ia 
act de faptul că rezultatele ConferinŃei de la 
Copenhaga privind schimbările climatice 

constituie un alt exemplu ce confirmă 
nevoia urgentă de reevaluare a metodelor 
de lucru ale ONU; 

19. îşi reafirmă sprijinul faŃă de procesul de 

reforme din cadrul NaŃiunilor Unite şi ia 
act de faptul că rezultatele ConferinŃei de la 
Copenhaga privind schimbările climatice 

constituie un alt exemplu ce confirmă 
nevoia urgentă de reevaluare a metodelor 
de lucru ale ONU; în plus, rămâne angajat 
în negocierile privind clima din cadrul 
ONU, singurul organism legitim pentru a 
aborda o problemă de o importanŃă 
fundamentală pentru întreaga comunitate 
mondială; totuşi consideră că este 
necesară, de urgenŃă, o analiză serioasă 
privind eficientizarea procesului. 
 

Or. en 

 
 


