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Amendamentul 22 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

în numele Grupului PPE 
 
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 

Considerentul Fa (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

  Fa. ia notă de faptul că în afara UE 
numai 28 de state au comunicat 
OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite la data 
limită de 31 ianuarie 2010 obiective de 
reducere a emisiilor de gaz cu efect de 
seră până în 2020 şi că unele state au 
comunicat numai obiective legate de 
eficienŃă care nu vor duce la niciun fel de 
reduceri; 

Or. en 
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Amendamentul 23 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
în numele Grupului PPE 
 
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 realizare a 
angajamentului, deja obligatoriu din 
punct de vedere juridic, luat de UE de a 
reduce emisiile cu 20% până în 2020; 
reafirmă 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%; 

Or. en 
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Amendamentul 24 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
în numele Grupului PPE 
 
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. recunoaşte, de asemenea, 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; 

Or. en 
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Amendamentul 25 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
în numele Grupului PPE 
 
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 5 

 
Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

5. subliniază necesitatea creării unei noi 
„diplomaŃii în domeniul climei”; solicită, 
prin urmare, Înaltei Reprezentante a UE şi 
comisarului pentru combaterea 
schimbărilor climatice să preia conducerea 
acestei strategii, în special în colaborare cu 
Ńările în curs de dezvoltare mai avansate; 
îndeamnă UE să convină asupra unei „foi 
de parcurs pentru Mexic”, care să includă 
discutarea politicilor privind clima în 
cadrul fiecărui parteneriat strategic şi al 
fiecărui acord de cooperare bilateral şi 
multilateral în vederea elaborării unei 
strategii externe mai coerente în ceea ce 
priveşte protecŃia climei; îndeamnă UE şi 
statele membre să clădească o „alianŃă a 
responsabilităŃii”, deschisă tuturor Ńărilor 
care consideră că schimbările climatice 
reprezintă o ameninŃare majoră la adresa 
umanităŃii şi care sunt pregătite să ia 
măsuri pentru a pune capăt încălzirii 
globale; 

5. subliniază necesitatea creării unei noi 
„diplomaŃii în domeniul climei”; solicită, 
prin urmare, Înaltei Reprezentante a UE şi 
comisarului pentru combaterea 
schimbărilor climatice să preia conducerea 
acestei strategii, în special în colaborare cu 
Ńările în curs de dezvoltare mai avansate şi 
emergente; îndeamnă UE să convină 
asupra unei „foi de parcurs pentru Mexic”, 
care să includă discutarea politicilor 
privind clima în cadrul fiecărui parteneriat 
strategic şi al fiecărui acord de cooperare 
bilateral şi multilateral în vederea 
elaborării unei strategii externe mai 
coerente în ceea ce priveşte protecŃia 
climei; îndeamnă UE şi statele membre să 
clădească o „alianŃă a responsabilităŃii”, 
deschisă tuturor Ńărilor care consideră că 
schimbările climatice reprezintă o 
ameninŃare majoră la adresa umanităŃii şi 
care sunt pregătite să ia măsuri pentru a 
pune capăt încălzirii globale; 
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Amendamentul 26 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
în numele Grupului PPE 
 
Propunere comună de rezoluŃie 

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

referitoare la rezultatele ConferinŃei de la Copenhaga privind schimbările climatice 
(COP 15) 

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 6 

 
Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

6. consideră că forumuri precum G20 sau 
Forumul economiilor majore, care 
reprezintă principalii producători de dioxid 
de carbon, pot contribui la obŃinerea unui 
consens la nivelul negocierilor formale, 
însă nu pot avea decât un rol secundar, 
deoarece nu îşi asumă obiective 
obligatorii; 

6. invită forumuri precum G20 sau 
Forumul economiilor majore, care 
reprezintă principalii producători de dioxid 
de carbon, să îşi asume o responsabilitate 
mai mare în vederea obŃinerii unui 
consens la nivelul negocierilor formale;  

Or. en 
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Amendamentul 27 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
în numele Grupului PPE 
 
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 10a 

 
Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

10. ia act de faptul că în cadrul acordului s-
a ajuns la un consens privind măsurarea, 
raportarea şi verificarea acŃiunilor de 
adaptare ale Ńărilor în curs de dezvoltare 
prin comunicări naŃionale, care vor fi 
supuse unor consultări şi analize 
internaŃionale, pe baza unor orientări clar 
definite, care urmează să fie stabilite şi 
care vor trebui să garanteze respectarea 
suveranităŃii; 

10. salută angajamentele ambiŃioase pe 
care anumite Ńări în curs de dezvoltare şi 
le-au asumat înainte, în timpul şi după 
negocierile de la Copenhaga; ia act de 
faptul că în cadrul acordului s-a ajuns la un 
consens privind măsurarea, raportarea şi 
verificarea acŃiunilor de adaptare ale Ńărilor 
în curs de dezvoltare prin comunicări 
naŃionale, care vor fi supuse unor 
consultări şi analize internaŃionale, pe baza 
unor orientări clar definite, care urmează să 
fie stabilite şi care vor trebui să garanteze 
respectarea suveranităŃii şi a utilizării 
corecte a fondurilor; 

Or. en 
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Amendamentul 28 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
în numele Grupului PPE 
 
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 15a (nou)  

 
Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

  15a. regretă faptul că anumite Ńări, şi 
anume Sudanul şi Ńările ALBA, au 
adoptat în cadrul negocierilor 
internaŃionale o atitudine de blocare,  
pentru a evita asumarea de angajamente 
cu caracter obligatoriu, în ciuda 
impulsului politic la nivel înalt de la 
Copenhaga;  

Or. en 
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Amendamentul 29 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
în numele Grupului PPE 
 
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 16  

 
Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

16. atrage atenŃia asupra creşterii gradului 
de sensibilizare a opiniei publice cu privire 
la impactul schimbărilor climatice asupra 
țărilor în curs de dezvoltare, dar şi asupra 
economiilor emergente cu o evoluție rapidă 
precum China; solicită un dialog 
consolidat, în special cu Ńările cel mai puŃin 
dezvoltate, cu Alianța statelor insulare mici 
(AOSIS ) şi cu Africa, în vederea unui 
acord internaŃional obligatoriu privind 
schimbările climatice care să aibă drept 
scop reducerea impactului şi a 
consecinŃelor previzibile ale schimbărilor 
climatice asupra evoluŃiei demografice, 
sănătăŃii publice, migraŃiei şi economiilor 
din aceste regiuni; 

16. atrage atenŃia asupra creşterii gradului 
de sensibilizare a opiniei publice cu privire 
la impactul schimbărilor climatice asupra 
țărilor în curs de dezvoltare, dar şi asupra 
economiilor emergente cu o evoluție rapidă 
precum Brazilia, Mexic şi Africa de Sud; 
solicită un dialog consolidat, în special cu 
Ńările cel mai puŃin dezvoltate, cu Alianța 
statelor insulare mici (AOSIS ) şi cu 
Africa, în vederea unui acord internaŃional 
obligatoriu privind schimbările climatice 
care să aibă drept scop reducerea 
impactului şi a consecinŃelor previzibile ale 
schimbărilor climatice asupra evoluŃiei 
demografice, sănătăŃii publice, migraŃiei şi 
economiilor din aceste regiuni; 

Or. en 
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Amendamentul 30 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
în numele Grupului PPE 
 
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 17a (nou)  

 
Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

  17a. constată că conceptul unei abordări 
sectoriale ascendente s-a dovedit foarte 
eficient în Ńări precum Japonia şi că este 
pe cale să fie dezvoltat în prezent de 
Parteneriatul Asia-Pacific;  propune ca o 
astfel de abordare sectorială ascendentă 
în cazul industriilor mari consumatoare 
de energie, inclusiv transferul tehnologic 
ca mijloc de stimulare, ar trebui evaluată 
în cadrul summitului privind schimbările 
climatice de la Ciudad de Mexic, pentru a 
fi aplicată în contextul unor acŃiuni 
internaŃionale comune, în vederea 
reducerii eficiente a emisiilor globale de 
CO2;  

Or. en 
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Amendamentul 31 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
în numele Grupului PPE 
 
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 17b (nou)  

 
Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

  17b. solicită Consiliului şi Comisiei să 
examineze posibilitatea includerii, pe 
lângă obiectivele naŃionale, a abordării 
sectoriale ascendente în cazul industriilor 
specifice, în conformitate cu principiul 
responsabilităŃii comune dar diferenŃiate; 

Or. en 
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Amendamentul 32 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
în numele Grupului PPE 
 
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 17c (nou)  

 
Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

  17c. consideră că reuniunile bilaterale 
dintre Parlamentul European şi 
parlamentele naŃionale pot contribui în 
mod substanŃial la discuŃii şi pot facilita 
înŃelegerea dintre părŃi; prin urmare, 
intenŃionează ca aceste reuniuni să se 
desfăşoare înainte de începutul 
negocierilor oficiale pentru a contribui în 
mai mare măsură la obŃinerea celor mai 
bune rezultate posibile ale negocierilor; 

 

Or. en 
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Amendamentul 33 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
în numele Grupului PPE 
 
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 20  

 
Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

20. solicită o mai mare transparenŃă şi 
implicare a societăŃii civile în reuniunea 
COP 16 care va avea loc în Mexic; 

20. solicită o mai mare transparenŃă pentru 
a permite o mai mare implicare a societăŃii 
civile şi a părŃilor interesate în reuniunea 
COP 16 care va avea loc în Mexic  

Or. en 

 
 


