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Amendamentul 44 
Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Sabine Wils 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluŃie 
PPE-ED, 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. subliniază că o orientare 
internaŃională spre o economie ecologică 
şi cu emisii scăzute de carbon nu ar trebui 
să considere că energia nucleară este o 
componentă a configuraŃiei energetice pe 
termen mediu şi lung; prin urmare, atrage 
atenŃia asupra faptului că preocupările 
privind siguranŃa ciclului combustibilului 
nuclear, în special referitor la deşeurile 
nucleare, interzic energiei nucleare să 
devină o componentă a configuraŃiei 
energetice ecologice şi cu emisii scăzute 
de carbon; în plus, subliniază că energia 
nucleară nu este neutră din punctul de 
vedere al emisiilor de CO2, în special dacă 
se analizează sistemul de aprovizionare cu 
uraniu şi impactul local negativ al 
acestuia; 
 

Or. en 



 

AM\804353RO.doc  PE432.913v01-00}  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  
 PE432.938v01-0 } 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. 45 

Amendamentul 45 
Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Sabine Wils 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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

Propunere comună de rezoluŃie 
Considerentul A 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

A. întrucât negocierile pe marginea unui 

acord internaŃional global privind 
schimbările climatice pentru perioada de 
după 2012, care urmau să fie încheiate la 

Copenhaga în decembrie 2009, s-au 
încheiat cu un acord dezamăgitor de care 
ConferinŃa părŃilor participante la 
CCONUSC nu a făcut decât să ia act; 

A. întrucât negocierile pe marginea unui 

acord internaŃional global privind 
schimbările climatice pentru perioada de 
după 2012, care urmau să fie încheiate la 

Copenhaga în decembrie 2009, s-au 
încheiat cu un acord dezamăgitor de care 
ConferinŃa părŃilor participante la 
CCONUSC nu a făcut decât să ia act; 
întrucât eşecul său total este provocat de 
interesele economice ale Ńărilor 
dezvoltate; 

Or. en 
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Amendamentul 46 
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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

Propunere comună de rezoluŃie 
Considerentul Ga (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 Ga. întrucât ONG-urile şi reprezentanŃii 
populaŃiilor indigene din toată lumea care 
şi-au cerut drepturile şi respectul pentru 
viaŃa lor şi cea a viitoarelor generaŃii au 
participat masiv la ConvenŃia de la 
Copenhaga; 

Or. en 



 

AM\804353RO.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  
 PE432.938v01-0 } 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. 47 

Amendamentul 47 
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, 
Sabine Wils 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluŃie 
PPE-ED, 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 şi că ar trebui 
luate măsuri suplimentare pentru 
reducerea emisiilor de CO2 cu cel puŃin 
40% până în 2020 în cadrul unui acord 
obligatoriu din punct de vedere juridic; 
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 imediată a 
angajamentului de reducere a emisiilor cu 

30%; 
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Amendamentul 48 
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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

Propunere comună de rezoluŃie 
Punctul 4a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 4a. îndeamnă Uniunea Europeană şi 
statele membre să consolideze 
parteneriatele existente în domeniul 
climei cu Ńările în curs de dezvoltare şi să 
încheie noi parteneriate în cazurile în 
care acestea nu există, furnizând sprijin 
financiar sporit în mod semnificativ 
pentru dezvoltarea şi transferul de 
tehnologie, fără impedimentul sarcinilor 
disproporŃionale privind drepturile de 
proprietate intelectuală; subliniază faptul 
că acordarea fondurilor destinate 
eforturilor Ńărilor în curs de dezvoltare în 
domeniul climei trebuie să respecte 
suveranitatea statelor beneficiare;  

Or. en 
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Amendamentul 49 
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, João Ferreira, Sabine Wils, 
Joe Higgins 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

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

Propunere comună de rezoluŃie 
Punctul 10a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 10a. subliniază nevoia de a respecta 
suveranitatea Ńărilor în curs de dezvoltare 
în privinŃa definirii şi aplicării strategiilor 
de adaptare, respectând priorităŃile 
acestora şi necesitatea includerii 
cunoştinŃelor locale în aceste strategii şi 
promovând capacitatea lor de reacŃie; 
refuză crearea unor noi forme de neo-
colonialism care măresc dependenŃa 
acestor Ńări şi subliniază necesitatea unei 
veritabile cooperări şi solidarităŃi; 

Or. en 
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Amendamentul 50 
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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

Propunere comună de rezoluŃie 
Punctul 18a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 18a. subliniază faptul că, în ciuda 
absenŃei unui acord obligatoriu, Uniunea 
Europeană ar trebui să treacă la o 
economie ecologică şi durabilă din punct 
de vedere social, care are potenŃialul de a 
ameliora investiŃiile, ocuparea forŃei de 
muncă şi bunăstarea socială, precum şi de 
a îmbunătăŃi calitatea vieŃii; 

Or. en 
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Amendamentul 51 
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils, João Ferreira 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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

Propunere comună de rezoluŃie 
Punctul 18b (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 18b. subliniază importanŃa creării unui 
nou model social şi economic ca 
alternativă la capitalism; 

Or. en 
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Amendamentul 52 
João Ferreira, Joe Higgins, Sabine Wils 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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

Propunere comună de rezoluŃie 
Punctul 11a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 11a. regretă faptul că nu au fost dezbătute 
corespunzător şi nu au fost avute în 
vedere efectele perverse ale 
instrumentelor de piaŃă, cum ar fi 
sistemul de comercializare a cotelor de 
emisii de carbon şi mecanisme precum 
Mecanismul de dezvoltare ecologică; îşi 
exprimă regretul privind accentul 
continuu pe instrumentele de piaŃă pentru 
combaterea schimbărilor climatice; 

Or. en 
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Amendamentul 53 
João Ferreira, Joe Higgins, Sabine Wils 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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

Propunere comună de rezoluŃie 
Punctul 14a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 14a. consideră că o soluŃie durabilă, 
solidă şi coerentă pentru schimbările 
climatice, precum şi pentru alte aspecte 
privind mediul, nu va fi obŃinută 
respectând logica sistemului care le-a 
provocat; subliniază, prin urmare, 
necesitatea creării unui nou model social 
şi economic ca alternativă la capitalism; 

Or. en 

 

 


