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AMENDAMENTUL 1  
CĂTRE ÎNCHEIEREA, LA PARIS, A UNUI ACORD 

GLOBAL PRIVIND CLIMA 

 

ENVE-VI/002  

 

Punctul 5  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

CoR salută poziția Comisiei Europene (CE), 

referitoare la includerea adaptării printre pilonii 

acordului (reducerea gazelor cu efect de seră și 

finanțarea). Este esențial să se recunoască legătura 

clară dintre creșterea temperaturii și sporirea 

nevoilor de adaptare. 

CoR salută și faptul că Fondul verde pentru climă 

a hotărât să își împartă resursele în mod egal între 

atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea. Comitetul recomandă Comisiei să 

folosească inițiativa „Primarii se adaptează” 

(Mayors Adapt), lansată în 2014 ca parte a 

strategiei UE de adaptare la schimbările climatice, 

drept bună practică și eventual exemplu de urmat 

de către partenerii internaționali în vederea 

consolidării rezilienței teritoriilor. 

 

Țările în curs de dezvoltare, dar mai ales cele mai 

puțin avansate și micile state insulare, sunt cele 

mai vulnerabile la impactul schimbărilor 

climatice, motiv pentru care noul acord privind 

clima trebuie să permită luarea în considerare a 

nevoilor lor de adaptare. 

CoR salută poziția Comisiei Europene (CE), 

referitoare la includerea adaptării printre pilonii 

acordului (reducerea gazelor cu efect de seră și 

finanțarea). Este esențial să se recunoască legătura 

clară dintre creșterea temperaturii și sporirea 

nevoilor de adaptare.  

CoR salută și faptul că Fondul verde pentru climă 

a hotărât să își împartă resursele în mod egal între 

atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea. Comitetul recomandă Comisiei să 

folosească inițiativa „Primarii se adaptează” 

(Mayors Adapt), lansată în 2014 ca parte a 

strategiei UE de adaptare la schimbările climatice, 

drept bună practică și eventual exemplu de urmat 

de către partenerii internaționali în vederea 

consolidării rezilienței teritoriilor, completând cu 

inițiativa „Regiuni adaptabile” (Regions Adapt). 

Țările în curs de dezvoltare, dar mai ales cele mai 

puțin avansate și micile state insulare, sunt cele 

mai vulnerabile la impactul schimbărilor 

climatice, motiv pentru care noul acord privind 

clima trebuie să permită luarea în considerare a 

nevoilor lor de adaptare. 

 

Expunere de motive  

 

Unitățile administrative de la nivel regional (județe, provincii) din cadrul mai multor state membre UE 

reprezintă structuri administrative diferite de cele locale, a căror contribuție la adaptarea la schimbările 

mediului are un rol important. 

 

_____________ 

(RO) RARO/da 

 



 

Am. 2  
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AMENDAMENTUL 2  
CĂTRE ÎNCHEIEREA, LA PARIS, A UNUI ACORD 

GLOBAL PRIVIND CLIMA 

 

ENVE-VI/002  

 

Punctul 6  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

CoR recomandă, de asemenea, ca UE să își 

sporească încă de pe acum eforturile de combatere 

a schimbărilor climatice (fără a aștepta intrarea în 

vigoare a acordului de la Paris, în 2020), prin: 

- creșterea semnificativă a prețului dioxidului de 

carbon în Europa, astfel încât acesta să ajungă la 

un nivel susceptibil să redirecționeze investițiile 

publice și private. Pe lângă adoptarea rezervei de 

stabilitate a pieței pentru schema EU ETS, 

reforma structurală post-2020 a acestui instrument 

va trebui să reducă permanent surplusul de cote de 

emisii de CO2 și să crească profitul obținut de 

către țări din vânzarea de certificate de emisii. 

- Uniunea Europeană va trebui să sprijine alocarea 

tuturor veniturilor EU ETS tranziției energetice și 

combaterii schimbărilor climatice la nivel 

mondial, cel puțin 50% urmând să revină Fondului 

verde pentru climă; 

 reducerea rapidă a sprijinului public și a 

subvențiilor acordate pentru combustibilii 

fosili, care sunt principalele cauze ale 

schimbărilor climatice (fie că este vorba 

de explorări menite găsirii de noi rezerve, 

de producție sau de consum); 

 sprijinirea acțiunilor concrete la nivel 

teritorial și mobilizarea părților interesate. 

 

 

Regiunile și orașele, pârghiile îndeplinirii cu 

succes a obiectivelor în materie de climă 

CoR recomandă, de asemenea, ca UE să își 

sporească încă de pe acum eforturile de combatere 

a schimbărilor climatice (fără a aștepta intrarea în 

vigoare a acordului de la Paris, în 2020), prin: 

- creșterea semnificativă a prețului dioxidului de 

carbon în Europa, astfel încât acesta să ajungă la 

un nivel susceptibil să redirecționeze investițiile 

publice și private. Pe lângă adoptarea rezervei de 

stabilitate a pieței pentru schema EU ETS, 

reforma structurală post-2020 a acestui instrument 

va trebui să reducă permanent surplusul de cote de 

emisii de CO2 și să crească profitul obținut de 

către țări din vânzarea de certificate de emisii. 

- Uniunea Europeană va trebui să sprijine alocarea 

tuturor veniturilor EU ETS tranziției energetice și 

combaterii schimbărilor climatice la nivel 

mondial, cel puțin 50% urmând să revină Fondului 

verde pentru climă; 

 Prin intermediul utilizării la scară largă 

a resurselor de energie regenerabilă 

reducerea rapidă a sprijinului public și a 

subvențiilor acordate pentru combustibilii 

fosili, care sunt principalele cauze ale 

schimbărilor climatice (fie că este vorba 

de explorări menite găsirii de noi rezerve, 

de producție sau de consum); 

 sprijinirea acțiunilor concrete la nivel 

teritorial și mobilizarea părților interesate. 

Regiunile și orașele, pârghiile îndeplinirii cu 

succes a obiectivelor în materie de climă  

 

  



 

Am. 2  
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Expunere de motive  

 

în lupta împotriva schimbărilor climatice, utilizarea pe scală largă a energiilor regenerabile are o 

importanță echivalentă cu cea a punctelor enumerate. 

 

_____________ 

 

 

(RO) RARO/da 

 



 

Am. 4  
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AMENDAMENTUL 3  
CĂTRE ÎNCHEIEREA, LA PARIS, A UNUI ACORD 

GLOBAL PRIVIND CLIMA 

 

ENVE-VI/002  

 

Punctul 7  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

1. Regiunile și orașele au un rol esențial în 

realizarea și consolidarea obiectivelor climatice 

ale țărilor. Dat fiind că ele sunt cele care 

influențează mobilitatea și transporturile, 

planificarea urbană și construcțiile, energia și 

infrastructurile verzi, acestea reprezintă actori 

esențiali implicați în eforturile globale de reducere 

a emisiilor de gaze cu efect de seră și de creștere a 

rezistenței la impactul schimbărilor climatice. 

1. Regiunile și orașele au un rol esențial în 

realizarea și consolidarea obiectivelor climatice 

ale țărilor. Dat fiind că ele sunt cele care 

influențează mobilitatea și transporturile, 

planificarea urbană și construcțiile, energia și 

infrastructurile verzi, acestea reprezintă actori 

esențiali implicați în eforturile globale de reducere 

a emisiilor de gaze cu efect de seră și de creștere a 

rezistenței la impactul schimbărilor climatice.  

Propune ca pentru atingerea obiectivelor din 

domeniul politicilor climatice să se aibă în vedere 

cadrul comun al indicatorilor de bază care se 

referă la impactul asupra mediului, adoptate în 

cadrul comunicatului Comisiei Europene 

2014/445.  

 

Expunere de motive  

 

Elaborarea și utilizarea indicatorilor propuși de Comisia Europeană sunt prerogative ale normelor și 

obiectivelor comune ale UE in ceea ce privește politicile climatice.  

 

_____________ 

 

 

(RO) RARO/da 

 


