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Amendamentul 34 

Oreste Rossi 

în numele Grupului EFD 
 

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 şi 

obiectivitate în ceea ce priveşte resursele 
ştiinŃifice care vor fi luate în considerare 
la reuniunea COP 16 care va avea loc în 
Mexic; 

Or. en 
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Amendamentul 35 

Oreste Rossi 
în numele Grupului EFD 

 

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 şi 
greşelile din al patrulea raport de 
evaluare al IPCC constituie exemple ce 
confirmă nevoia urgentă de reevaluare a 
metodelor de lucru ale ONU; 

Or. en 
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Amendamentul 36 

Oreste Rossi 
în numele Grupului EFD 

 

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 17 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

17. consideră că este esenŃial pentru 

competitivitatea industriei din UE ca alte 
Ńări industrializate din afara UE să accepte 
să întreprindă eforturi comparabile şi ca 

economiile emergente şi în curs de 
dezvoltare să îşi ia angajamente de 
reducere rezonabile; reaminteşte că 
obiectivele de reducere trebuie să fie 
măsurabile, raportabile şi verificabile şi 

salută, în această privinŃă, angajamentele 
luate de anumite Ńări în curs de dezvoltare 
de a prezenta rapoarte naŃionale privind 

eforturile lor de reducere a emisiilor; 

17. invită UE şi statele membre să nu 
accepte angajamente unilaterale în 
detrimentul competitivităŃii economiei UE; 
consideră că este esenŃial pentru 

competitivitatea industriei din UE ca alte 
Ńări industrializate din afara UE să accepte 
să întreprindă eforturi comparabile şi ca 
economiile emergente şi în curs de 
dezvoltare să îşi ia angajamente de 

reducere rezonabile; reaminteşte că 
obiectivele de reducere trebuie să fie 
măsurabile, raportabile şi verificabile şi 

salută, în această privinŃă, angajamentele 
luate de anumite Ńări în curs de dezvoltare de 

a prezenta rapoarte naŃionale privind 
eforturile lor de reducere a emisiilor; 

Or. en 
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Amendamentul 37 

Oreste Rossi 
în numele Grupului EFD 

 

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 15 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

15. îşi exprimă regretul faŃă de faptul că 

SUA şi China nu au fost dispuse să accepte 
un acord mai ambiŃios din cauza politicilor 
interne; are convingerea că Uniunea 

Europeană, SUA şi China constituie 
principalii factori pentru garantarea 
obŃinerii unui acord internaŃional 
obligatoriu; solicită, prin urmare, Statelor 
Unite şi Chinei, precum şi celorlalŃi 

parteneri internaŃionali, să îşi reînnoiască 
angajamentele în ceea ce priveşte un sistem 
internaŃional de protecŃie a climei în 

vederea reluării discuŃiilor şi a încheierii 
unui acord internaŃional ambiŃios şi 

obligatoriu din punct de vedere juridic, 

adaptat la cele mai recente descoperiri 
ştiinŃifice şi în concordanŃă cu obiectivul 
de 2°C; 

15. îşi exprimă regretul faŃă de faptul că 

SUA şi China nu au fost dispuse să accepte 
un acord mai ambiŃios din cauza politicilor 
interne; are convingerea că Uniunea 

Europeană, SUA şi China constituie 
principalii factori pentru garantarea 
obŃinerii unui acord internaŃional 
obligatoriu; solicită, prin urmare, Statelor 
Unite şi Chinei, precum şi celorlalŃi 

parteneri internaŃionali, să îşi reînnoiască 
angajamentele în ceea ce priveşte un sistem 
internaŃional de protecŃie a climei în 

vederea reluării discuŃiilor şi a încheierii 
unui acord internaŃional ambiŃios şi 

obligatoriu din punct de vedere juridic, în 
concordanŃă cu obiectivul de 2°C; 

Or. en 



 

AM\804345RO.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. 38 

Amendamentul 38 

Oreste Rossi 
în numele Grupului EFD 

 

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 9 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

9. subliniază faptul că viitoarea revizuire 

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

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

financiare noi şi inovatoare pentru a 
sprijini acŃiuni pe plan internaŃional în 
domeniul climei; 

9. subliniază faptul că revizuirea bugetară a 

UE, care urmează să aibă loc, trebuie să se 
axeze pe punerea la dispoziŃie a unor 
resurse suficiente pentru măsuri de 

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

financiare noi şi inovatoare pentru a 
sprijini acŃiuni pe plan internaŃional în 
domeniul climei, având grijă să evite orice 
risc de noi speculaŃii financiare, de tipul 
celor care au cauzat criza de proporŃii din 
prezent; 

Or. en 



 

AM\804345RO.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. 39 

Amendamentul 39 

Oreste Rossi 
în numele Grupului EFD 

 

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 3 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

3. îşi exprimă dezamăgirea cu privire la 

lipsa de unitate a statelor membre şi la 
modul în care au fost conduse negocierile 
finale de către preşedinŃia COP 15; solicită, 

prin urmare, Uniunii Europene să adopte o 
poziŃie unitară în negocierile internaŃionale 
privind clima pentru a-şi menŃine rolul de 
lider în negocieri în vederea realizării unui 
acord global obligatoriu pentru perioada de 

după 2012 în cadrul reuniunii COP 16, în 
conformitate cu cele mai recente progrese 
ştiinŃifice şi în concordanŃă cu obiectivul 
de 2ºC; 

3. îşi exprimă dezamăgirea cu privire la 

lipsa de unitate a statelor membre şi la 
modul în care au fost conduse negocierile 
finale de către preşedinŃia COP 15; solicită, 

prin urmare, Uniunii Europene să adopte o 
poziŃie unitară în negocierile internaŃionale 
privind clima pentru a-şi menŃine rolul de 
lider în negocieri în vederea realizării unui 
acord global obligatoriu pentru perioada de 

după 2012 în cadrul reuniunii COP 16, în 
concordanŃă cu obiectivul de 2ºC; 

Or. en 
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Amendamentul 40 

Oreste Rossi 
în numele Grupului EFD 

 

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 lipsa unui acord 
internaŃional obligatoriu din punct de 
vedere juridic va justifica amânarea în 
continuare a adoptării unor politici UE de 

reducere a emisiilor; 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%; 

Or. en 
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Amendamentul 41 

Oreste Rossi 
în numele Grupului EFD 

 

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 vor justifica 
amânarea în continuare a adoptării unor 
politici UE de reducere a emisiilor; 

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%; 

Or. en 
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Amendamentul 42 

Oreste Rossi 
în numele Grupului EFD 

 

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 E 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

E. întrucât al patrulea raport de evaluare 
al IPCC, precum şi dovezi ştiinŃifice din 
ce în ce mai numeroase recunosc faptul 
că sunt necesare reduceri drastice ale 
emisiilor la nivel mondial pentru a 
menŃine creşterea temperaturii la nivel 
planetar sub 2°C; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul 43 

Oreste Rossi 
în numele Grupului EFD 

 

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 E 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

E. întrucât al patrulea raport de evaluare al 

IPCC, precum şi dovezi ştiinŃifice din ce în 
ce mai numeroase recunosc faptul că sunt 
necesare reduceri drastice ale emisiilor la 
nivel mondial pentru a menŃine creşterea 
temperaturii la nivel planetar sub 2°C; 

E. întrucât recentele scandaluri în care a 
fost implicată comunitatea ştiinŃifică 
(scurgeri de informaŃii conŃinute în e-
mailuri de la centrul de cercetare (CRU) 
al UniversităŃii East Anglia şi o serie de 
greşeli în al patrulea raport de evaluare al 
IPCC) ar trebui să determine instituŃiile 
politice să fie mai prudente la selectarea 
datelor pe care îşi bazează politicile 
privind schimbările climatice; 

Or. en 

 
 


