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ABSTRACT:Protection of the environment from global warming is currently a principal 
area of cooperation and international regulations, which assumes a global or across borders 
dimension. The persistence, purpose and inter-temporal nature of the problem of global 
warming, call for global actions of prevention. 
In this context, the European Parliament adopted a resolution on 11 March 2009 on a EU 
strategy for a comprehensive climate change agreement in Copenhagen and the adequate 
provision of financing for climate change policy. 
In the provsisions of this Resolution, The European Parliament calls for the EU to continue 
to develop a foreign climate policy and adopt a unified position to maintain its leadership 
role in the negotiations at COP 15 and also to support the ambitious goals in the discussions 
with the international partners in order to reach an ambitious international Agreement at the 
Conference from Copenhagen in December 2009, adapted to the latest scientific findings and 
in line with the objective of 2°C. 
The Parliament believes that the Copenhagen Agreement should bind the parties to 
mandatory reductions and international sanctions, to be defined for non-compliance. 
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 1. Soluții globale în adresarea problematicii schimbărilor climatice. 
 Mobilizarea ce vizeaza problema extrem de complexa privind incalzirea climatica 
este consecinta datelor stiintifice,tehnice si economice de necontestat, oferite de organismele 
abilitate. Majoritatea comunitatii stiintifice a lumii considera ca efectele schimbarilor 
climatice sunt vizibile,mai ales prin cresterea temperaturii medii globale,topirea accelerata a 
ghetarilor, cresterea nivelului marii,intensificarea frecventei aparitiilor meteorologice 
extreme, modificarea modelelor precipitatiilor la scara globala, modificarea perioadelor de 
vegetatie,modificari ale ecosistemelor locale etc. 
 Schimbarile climatice reprezinta o provocare pentru care nu exista o politica unica, 
insa , combinarea oportunitatilor existente si cresterea considerabila a eficientei in toate 
domeniile economice si sociale ale statelor ar putea sa contribuie la solutionarea problemei 
privind resursele si distributia. 
 Protectia mediului impotriva fenomenului de incalzire globala constituie in prezent, 
un domeniu principal de cooperare si reglementare internationala,ce presupune o dimensiune 
globala sau transfrontaliera. Persistenta,scopul si natura intertemporala a problemei incalzirii 
globale ,impun adoptarea unor actiuni globale de prevenire. 
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 Regimul juridic al masurilor luate impotriva schimbarilor climatice e in 
general,acela al tratatelor cadru. Istoricul conventiilor internationale asupra climatului nu 
este nici abundent si nici indepartat, inceputul anilor 70 fiind inceputul procesului de 
normare in dreptul mediului. 
 Conventia cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptata la 
Conferinta despre mediu de la Rio de Janeiro din 1982, este cea care a lansat o noua 
provocare lumii moderne de a stabiliza concentratia de gaze cu efect de sera din atmosfera la 
un nivel care impiedica orice perturbare riscanta a climatului, stabilind cadrul general al 
actiunilor interguvernamentale in acest sens. 
 Cea de-a treia Conferinta a Partilor desfasurata la Kyoto, in Japonia in 1997,a 
reprezentat un nou pas inainte in problema schimbarilor climatice aparute dupa adoptarea 
Conventiei-cadru. In cadrul acestei manifestari s-a adoptat Protocolul de la Kyoto privind 
schimbarile climatice,intrat in vigoare in februarie 2005, document ce instituie o 
responsabilitate comuna dar diferentiata a statelor privind reducerea gazelor cu efect de 
sera.Constientizarea problemei climatice atat la nivelul comunitatii internationale cat si la 
nivel national,a fost evidenta prin insasi ratificarea Protocolului de catre marea majoritate a 
tarilor. Insa,cu toate ca acest Protocol a oferit un dispozitiv juridic si economic precis de 
lupta impotriva schimbarii climatice,propunand obiective cifrate de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de sera,respectarea angajamentelor asumate a constituit o mare problema. 
 Parlamentul Europea indeamna Uniunea Europeana sa dezvolte o politica externa 
privind clima si sa adopte o pozitie unitara in acest sens precum si sa sustina obiective 
ambitioase in discutiile cu partenerii internationali pentru a se ajunge la un acord 
international ambitios la Copenhaga,adaptat la cele mai recente descoperiri stiintifice si in 
concodanta cu obiectivul de 2`C. 
 Cea de-a 15-a Conferinta Internationala a Partilor ,desfasurata in decembrie 2009 in 
Danemarca,la Copenhaga,a avut ca si scop principal,semnarea unui acord interimar care sa 
stabileasca cadrul legal si institutional  general privind demersurile spre un acord final 
incheiat in 2012,care sa stabileasca angajamente nationale specifice privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera.  
 2. Rolul Parlamentului European privind combaterea schimbărilor climatice 
 2.1. Temeiul legal al Rezoluţiei referitoare la strategia UE pentru  Conferinţa 
de la Copenhaga din 2009 privind schimbările climatice 
 Rezolutia referitoare la strategia Uniunii Europene pentru Conferinta de la 
Copenhaga privind schimbarile climatice,a avut la baza o serie de documente internationale 
precum si Rezolutii anterioare,dispoyitii si recomandari ale Parlamentului European si a 
Consiliului.In acest context,amintim: 
–Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la schimbările climatice 
(CCONUSC) şi Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru, negociat in decembrie 1997 si 
ratificat in 2006; 
– Planul de acţiune adoptat la Conferinta  de la Bali (Decision 1/COP 13),din decembrie 
2007; 
– A 15-a Conferinţă a părţilor (COP 15) participante la CCONUSC şi cea de-a 5-a 
Conferinţă a părţilor ce serveşte drept Reuniune a părţilor participante la Protocolul de la 
Kyoto (COP/MOP 5), de la Copenhaga,  Danemarca, din 7 şi 18 decembrie 2009; 
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– Pachetul de reglementari climă-energie adoptat de Parlamentul European la 17 decembrie 
2008, în special Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 
23 aprilie 2009, de modificare a Directivei 2003/87/CE privind  îmbunătăţirea  şi extinderea 
sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră1,precum 
şi Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să 
respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
20202; 
– Directiva 2008/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 19 
noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru includerea activităţilor de 
aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunităţii3; 
– Comunicarea Comisiei, intitulată „Intensificarea finanţării eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice: Un model european pentru acordul de la Copenhaga” (COM(2009) 
0475); 
–Rezoluţiile anterioare privind schimbările climatice, în special Rezoluţia din 4 februarie 
2009, intitulată „2050: Viitorul începe azi - recomandări pentru viitoarea politică integrată a 
UE în domeniul schimbărilor climatice”4 şi Rezoluţia din 11 martie 2009 referitoare la 
strategia UE pentru un acord cuprinzător la Copenhaga privind schimbările climatice şi 
adoptarea de dispoziţii adecvate pentru finanţarea politicii privind schimbările climatice 5; 
–Declaraţia comună din 20 decembrie 2005 a Consiliului Europei şi a reprezentanţilor 
guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului, a Parlamentului European şi a 
Comisiei privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene: „Consensul european”, în 
special punctele 22, 38, 75, 76 şi 105; 
–Rezoluţia Consiliului Europei din 21 octombrie 2008, intitulată „Crearea unei Alianţe 
mondiale împotriva schimbărilor climatice între Uniunea Europeană şi ţările sărace în curs 
de dezvoltare, cele mai vulnerabile la schimbările climatice”6; 
-Regulamentul de procedură (art.110) al Consiliului European. 
 2.2. Principalele prevederi ale Rezolutiei 
 Rezolutia Parlamentului European privind strategia Uniunii Europene in cadrul 
Conferintei Internationale de la Copenhaga, Danemarca, din decembrie 2009, privind 
schimbarile climatice,cuprinde o serie de recomandari menite sa influienteze pozitia si rolul 
UE in cadrul acestei manifestari de o importanta esentiala pentru calitatea vietii pe pamant. 
 Parlamentul European face un apel catre UE să continue să dezvolte o politică 
externă privind clima şi să adopte o poziţie unitară pentru a-şi menţine rolul de lider în 
negocierile din cadrul COP 15, precum şi să susţină obiective ambiţioase în discuţiile sale cu 
partenerii internaţionali pentru a se ajunge la un acord internaţional ambiţios la Conferinta de 
la Copenhaga din decembrie 2009, adaptat la cele mai recente descoperiri ştiinţifice şi în 
concordanţă cu obiectivul de 2°C; 

                                                
1Jurnalul Oficial L 140, 5.6.2009, p. 63. 
2 Jurnalul Oficial  L 140, 5.6.2009, p. 136. 
3 Jurnalul Oficial  L 8, 13.1.2009, p. 3. 
4 Rezolutia Parlamentului European: P6-TA(2009)0042. 
5Rezolutia Parlamentului European: P6-TA(2009)0121. 
6 Rezolutia Parlamentului European:P6_TA(2008)0491. 
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 Parlamentul consideră că acordul de la Copenhaga  trebuie să angajeze părţile la 
reduceri obligatorii şi să prevadă sancţiuni la nivel internaţional, care urmează a fi definite, 
în cazul nerespectării obligaţiilor. Reaminteşte că acordul internaţional ar trebui să garanteze 
că ţările în curs de dezvoltare, luate în ansamblu, îşi limitează creşterea emisiilor cu 15-30 % 
sub nivelul la care s-ar ajunge în situaţia actuală pentru a se asigura că obiectivul de 2ºC este 
atins; 
 Schimbările climatice sunt apreciate a fi o problema globala ce reprezinta o 
provocare pentru care nu există o soluţie politică unică, însă combinarea oportunităţilor 
existente şi creşterea considerabilă a eficienţei în toate domeniile economice şi sociale în 
ţările dezvoltate precum şi în cele in curs de dezvoltare ar contribui la soluţionarea problemei 
privind resursele şi distribuţia, pregătind astfel calea pentru o a treia revoluţie industrială; 
 Parlamentul European considera că nivelul total al contribuţiei colective a UE la 
eforturile de atenuare şi la necesităţile de adaptare ale ţărilor în curs de dezvoltare ar trebui să 
se ridice la cel puţin 30 000 de milioane euro pe an până în anul 2020, un nivel ce ar putea 
creşte în funcţie de noile informaţii obţinute cu privire la gravitatea schimbărilor climatice şi 
la amploarea costurilor acestora; 
 Parlamentul European apreciaza că revizuirea bugetară a UE, care urmează să aibă 
loc, trebuie să se axeze pe punerea la dispoziţie a unor resurse financiare suficiente pentru 
măsuri de protecţie împotriva schimbărilor climatice şi totodata de adaptare la acestea; 
 De asemenea,se consideră că este necesar ca economia să devină eficientă şi 
durabilă la nivel mondial nu numai pentru a preveni schimbări climatice periculoase prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar şi datorită faptului că UE are potenţialul de a 
spori investiţiile, locurile de muncă, creşterea economică, competitivitatea şi de a îmbunătăţi 
calitatea vietii, fără a renunţa la obiectivul de garantare a accesului la servicii energetice 
moderne pentru toţi.In acest context, se subliniază nevoia urgentă de a îmbunătăţi eficienţa 
energetică la scară mondială şi de a creşte ponderea surselor  de energie regenerabila; 
 Parlamentul European apreciaza că practicile aplicate în anumite sectoare(pecum: 
gestionarea apelor, conservarea ecosistemelor, producţia agricolă, condiţiile pedologice, 
sănătatea, siguranţa alimentară şi riscurile de catastrofe naturale etc.), au cauzat şi deopotriva 
au agravat schimbările climatice, aceste sectoare suferind în acelaşi timp consecinţele grave 
ale schimbărilor climatice; 
 De aceea, Parlamentul consideră că aceste două dimensiuni ar trebui incluse în 
acordul de la Copenhaga alături de măsuri specifice în vederea reducerii într-o mare măsură 
a efectelor schimbărilor climatice în aceste sectoare şi de adaptare la acestea. 
 
 2.3. Rezoluţia Parlamentului European privind adaptarea la schimbările 
climatice 
 Rezoluţia privind „Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru de acţiune la 
nivel european”, are ca şi temei legal, urmatoarele Rezolutii adoptate deParlamentul 
European cu privire la modificarile climatice: 
 -Rezoluţia Parlamentului European din 10 aprilie 2008,intitulata: „Adaptarea la 
schimbările climatice - posibilităţile de acţiune ale Uniunii Europene”7; 

                                                
7 Jurnalul Oficial C 247 E, 15.10.2009, p. 41. 
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 -Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2009, intitulată „2050: Viitorul 
începe azi – recomandări privind viitoarea politică integrată a UE în domeniul schimbărilor 
climatice”8; 
 -Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 septembrie 2009, referitoare 
la incendiile forestiere din vara anului 20099; 
 -Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2009, privind strategia UE 
pentru Conferinţa de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15)10; 
 -Rezoluţia Parlamentului European din 10 februarie 2010,in legatura cu rezultatele 
Conferinţei de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15)11; 
 -Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la schimbările 
climatice (CCONUSC), Protocolul de la Kyoto la CCONUSC şi rezultatul celei de-a 15-a 
Conferinţe a părţilor la CCONUSC de la Copenhaga12; 
 -Directiva 2009/29/CE din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în 
vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie 
de gaze cu efect de seră13;  
 - Regulamentul de procedură al Parlamentului European,art.48; 
 -Raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizele 
Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, cel al Comisiei pentru transport şi turism, cel 
al Comisiei pentru dezvoltare regională, precum şi cel al Comisiei pentru pescuit. 
 Efectele principale ale schimbărilor climatice sunt apreciate de catre specialisti ca se 
vor manifesta prin precipitaţii mai intense, cantităţi scăzute de zăpadă şi perioade mai lungi 
de secetă. O astfel de evoluţie va avea un impact direct asupra geografiei terenurilor, 
accelerând procesul de eroziune a solului riscurile de inundaţii, cu reducerea concomitentă a 
cantităţii de zăpadă, fapt ce va influienta negativ intregul ecosistem. 
 In plus, practicile curente de gestionare a apei arată clar motivele pentru care modul 
actual de gestionare a apei trebuie adaptat.  In astfel de situaţii,se impun măsuri de adaptare 
fundamentale în soluţionarea provocărilor dinamice legate de schimbările climatice şi în 
îmbunătăţirea capacităţilor de siguranţă şi de asigurarea serviciilor în Uniunea Europeană. 
Adaptarea pe scară largă este apreciata ca reprezentand un proiect fundamental, menit sa 
permita îmbunătăţirea sistemelor actuale de gestionare în situaţii de urgenţă, prin combinarea 
observaţiilor terestre şi a celor prin satelit, pentru prognozele unor situaţii grave, fiind  legată 
de atenuare. Cartea albă este, totuşi, doar un document cu caracter pregătitor care are ca scop 
elaborarea unui cadru politic cuprinzător din care ulterior să poată fi elaborate planurile şi 
strategiile necesare. Prin urmare, raportul de iniţiativă al Parlamentului European nu conţine 
trimiteri la detalii concrete referitoare la un anumit număr de domenii politice, ci schiţează o 
abordare strategică generală cu privire la creşterea capacităţii de rezistenţă a UE la impactul 
provocat de schimbările climatice. 
 După elaborarea planurilor de strategie specifice, se vor găsi cu siguranţă condiţiile 
pentru o analiză amănunţită, în special în ceea ce priveşte aspectul financiar. 

                                                
8 Rezolutia Parlamentului European, P6_TA(2009)0042. 
9 Rezolutia Parlamentului European: Texte adoptate, P7_TA(2009)0013. 
10 Rezolutia Parlamentului European: Texte adoptate, P7_TA(2009)0089. 
11 Rezolutia Parlamentului European: Texte adoptate, P7_TA(2010)0019. 
12 CCONUSC - Proiect de decizie -/CP 15, Acordul de la Copenhaga, FCCC/CP/2009/L.7  
13 Jurnalul Oficial L 140, 5.6.2009, p. 63. 
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 Mijloacele de finanţare pot fi stabilite doar în momentul în care există o idee clară 
despre rezultatele care trebuie obţinute. O strategie exhaustivă de adaptare ar trebui să 
cuprindă următoarele puncte principale: punerea accentului pe comunicare (colectarea şi 
distribuirea de date către reţelele locale şi naţionale competente), inclusiv acordul clar cu 
privire la modul în care eforturile de adaptare vor fi repartizate, în funcţie de capacităţile 
naţionale, regionale şi locale de adaptare şi de influenţa teritorială a acestora; accentul pe o 
structură de guvernanţă responsabilă în vederea obţinerii unei veritabile eficienţe politice; 
introducerea politicii de adaptare la schimbările climatice în toate celelalte politici ale UE. 
 În cadrul unei politici atât de importante precum politica de adaptare, dimensiunea 
teritorială nu ar trebui să mai reprezinte un obiectiv, ci o dimensiune operaţională; prin 
urmare, gestionarea solului şi planificarea coerentă a acesteia constituie un aspect 
fundamental. În câteva sugestii aduse Cărţii albe se indică necesitatea abordării relaţiei dintre 
adaptarea la schimbările climatice şi sănătatea umană şi animală. În sfârşit, rolul sectorului 
asigurărilor trebuie reevaluat pentru a răspunde riscurilor actuale mai mari, prin propunerea 
de noi forme de parteneriat public-privat. 
 3. Parlamentul European și conexiunea cu Conferința de la Copenhaga. 
 3.1. Acordul de la Copenhaga 
 Cea de-a 15 – a Conferinţă a Părţilor de la Copenhaga, Danemarca,din 7 – 18 
decembrie 2009, a reprezentat o oportunitate istorică de a consolida răspunsul internaţional la 
schimbarea globală a climei. Scopul principal la Conferinta de la Copenhaga trebuia să fie 
semnarea unui acord care sa conţina principiile fundamentale ale unui nou cadru multilateral 
care va asigura contribuţia egală şi echitabilă a economiilor majore în adresarea problemei 
globale climatice. Acest acord interimar trebuia să stabilească cadrul legal de bază precum şi 
arhitectura instituţională pentru negocierile cu privire la un nou acord final pentru perioada 
post 2012 care va conţine angajamente naţionale specifice. 
 Acordul de la Copenhaga a fost adoptat de Conferinţa ONU privind schimbările 
climatice la 18 decembrie 2009.   
 Întrucât statele nu şi-au asumat obiective clare de reducere a emisiilor de CO2, unii  
dintre participanti au considerat acordul ca fiind un eşec. Preşedintele Comisiei Europene, 
Jose Manuel Barroso,nu si-a ascuns dezamagirea afirmand ca pactul se situează în mod clar 
sub ţinta Uniunii Europene. Si Lumumba Di-Aping, negociatorul-sef al grupului G77 al 
statelor in curs de dezvoltare, a afirmat ca acordul a avut cel mai scăzut nivel de ambiţie pe 
care şi-l putea imagina.Pe de alta parte, preşedintele american Obama şi premierul 
britanic Gordon Brown au salutat cu entuziasm adoptarea acordului. 
 La Summit-ul de la Copenhaga, Preşedintele SUA a promis o reducere cu 17% a 
emisiilor Statelor Unite pana in anul 2020, presupunând in acest sens aprobarea Congresului 
dar si a legislaţiei in aşteptare privind schimbările climatice care ar pune un preţ pe carbon 
prin plafonarea emisiilor şi prin acordarea permisiunii poluatorilor să comercializeze permise 
de carbon. 
 Acordul de la Copenhaga este un document modest, cu 12 paragrafe (trei pagini) 
care fixează ca obiectiv limitarea încălzirii planetei la 2 grade Celsius în raport cu nivelurile 
preindustriale. Prevederile sale fac referire la reducerea emisiilor, la verificare şi la 
defrişările forestiere. El va angaja, de asemenea, 100 miliarde de dolari pe an, de la ţările 
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bogate şi de la instituţiile la nivel mondial, in următorii 10 ani, cu scopul de a ajuta ţările 
sărace să se adapteze la schimbările climatice.14 
 Principalele prevederi ale Acordului, sunt: 
 Acordul susţine continuarea Protocolului de la Kyoto privind schimbarile climatice, 
din 1997. 
 Aordul de la Copenhaga subliniază faptul că schimbările climatice reprezintă una 
dintre cele mai mari provocări ale timpului nostru şi sustine o voinţă "politică puternică de 
urgenţă de combatere a schimbărilor climatice, în conformitate cu principiul 
responsabilităţilor comune, dar diferenţiate, şi capacităţile fiecărui stat" 
 Dcumentul recunoaşte: "punctul de vedere ştiinţific că creşterea temperaturii 
globale ar trebui să fie mai mică de 2 grade Celsius", în contextul dezvoltării durabile, pentru 
a combate schimbările climatice.15 
 De asemenea, Acordul apreciaza că "o strategie de dezvoltare 0 cu emisii scăzute 
este indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă ". 
 Statele sunt de acord că "ţările dezvoltate trebuie să furnizeze resurse financiare 
adecvate, previzibile şi durabile, tehnologie şi să asigure consolidarea capacităţilor pentru a 
sprijini punerea în aplicare a acţiunii de adaptare în ţările în curs de dezvoltare" 
 Se stabileste că naţiunile în curs de dezvoltare vor trebui sa "puna în aplicare acţiuni 
de reducere a emisiilor". Recentul Acord,recunoaşte totodata "importanţa problemelor 
cauzate de defrişări şi de degradarea pădurilor”. 
 Se impune ca tările dezvoltate să asigure fonduri de 30 miliarde dolari în perioada 
2010-2012,in scopul limitarii si diminuarii efectelor climatice negative. 
 Se stabileşte de asemenea, un obiectiv de 100 miliarde dolari pe an, până în 2020 , 
provenind din "o mare varietate de surse", pentru a ajuta ţările în curs de dezvoltare să reducă 
emisiile de carbon.16 Se decide in cadrul acestui document international, crearea unui 
organism financiar intitulat “Copenhagen Green Climate Fund”.Acordul susţine  de 
asemenea, dezvoltarea şi transferul de noi tehnologii.17 
 In scopul producerii efectelor urmarite de catre participanti, acordul solicită o 
evaluare a punerii sale în aplicare , care urmează să fie finalizată până în anul 2015. Acest 
lucru ar include si examinarea posibilităţii de consolidare a obiectivului pe termen lung, in 
scopul de a limita creşterea temperaturii la 1,5 grade.18 
 3.2. Rezoluţia Parlamentului European din februarie 2010 referitoare la 
rezultatele Conferinţei de la Copenhaga privind schimbările climatice 
 Parlamentul European consideră că negocierile pe marginea unui acord internaţional 
global privind schimbările climatice pentru perioada de după 2012, care urmau să fie 

                                                
14 Copenhagen Accord of 18 December 2009, Denmark. 
 Advance unedited version,   http://www.denmark.dk/NR/rdonlyres/C41B62AB-4688-4ACE-BB7B-
F6D2C8AAEC20/0/copenhagen_accord.pdf 
15 Copenhagen Accord of 18 December 2009,  
 Advance unedited version,   http://www.denmark.dk/NR/rdonlyres/C41B62AB-4688-4ACE-BB7B-
F6D2C8AAEC20/0/copenhagen_accord.pdf 
16 Ibidem 
17 Ibidem 
18 Copenhagen Accord of 18 December 2009, Denmark. 
 Advance unedited version,   http://www.denmark.dk/NR/rdonlyres/C41B62AB-4688-4ACE-BB7B-
F6D2C8AAEC20/0/copenhagen_accord.pdf 
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încheiate la Copenhaga în decembrie 2009, s-au încheiat cu un acord dezamăgitor de care 
Conferinţa părţilor participante la CCONUSC nu a făcut decât să ia act.19 
 Cu toate ca reprezenta un dezideratacela de a avea obligativitate juridica, acordul nu 
este un document obligatoriu din punct de vedere juridic, el nu cuprinde nici un obiectiv de 
reducere a emisiilor şi, prin urmare, nici un angajament specific în vederea încheierii unui 
acord obligatoriu din punct de vedere juridic în 2010. 
 In cadrul acestei Rezolutii,Parlamentul European sesizeaza faptul că UE nu a fost 
capabilă să joace rolul de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice şi nici nu a fost 
implicată în negocierile finale cu SUA, China, India, Brazilia şi Africa de Sud privind 
proiectul final al acordului. De asemenea, Parlamentul European îşi exprimă regretul cu 
privire la numeroasele neajunsuri ale acordului încheiat în cadrul Conferinţei de la 
Copenhaga. Astfel,acesta nu facilitează obţinerea unui acord mondial global pentru perioada 
de după 2012, deoarece  nu fixează obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera 
la nivel mondial pe termen mediu sau lung şi nu menţionează momentul în care emisiile la 
nivel mondial ar atinge punctul maxim. In plus,Parlamentul European ia act si de 
dezamăgirea opiniei publice cu privire la eşecul realizării unui acord semnificativ la 
Copenhaga.20 
 Totodata, este subliniată responsabilitatea istorică a ţărilor dezvoltate în ceea ce 
priveşte caracterul ireversibil al schimbărilor climatice fiind invocata obligaţia lor de a 
acorda sprijin financiar şi tehnic suficient, durabil şi previzibil ţărilor în curs de dezvoltare cu 
scopul de 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 capacităţii lor în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor aferente unui viitor acord internaţional privind schimbările 
climatice.21 
 Rezoluţia PE afirmă că întârzierile în obţinerea unui acord internaţional nu 
constituie o justificare pentru amânarea în continuare a adoptării unor politici ale Uniunii 
Europene de realizare a angajamentului, deja obligatoriu din punct de vedere juridic, luat in 
acest scop de catre Uniune de a reduce emisiile cu 20% până în 2020.In acest sens,PE 
reiterează dorinţa de a evolua către o reducere a emisiilor cu efect de sera de 30% ,si 
constată, de asemenea, că iniţiativele luate în cadrul UE de promovare şi încurajare a 
economiei ecologice, a securităţii energetice şi a reducerii dependenţei energetice vor facilita 
tot mai mult respectarea angajamentului in acest sens. 
 Parlamentul European subliniază necesitatea creării unei noi "diplomaţii în 
domeniul climei", solicitand Înaltei Reprezentante a UE şi comisarului pentru combaterea 
schimbărilor climatice să preia conducerea acestei strategii, în special în colaborare cu ţările 
în curs de dezvoltare mai avansate şi emergente.De asemenea,Parlamentul 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 

                                                
19 Résolution du Parlement Européen du 10 février 2010 sur le résultat de la Conférence de Copenhague sur le 
changement climatique (COP 15), P7_TA-PROV(2010)0019, europarl.europa.eu 
20 Ibidem 
21 Résolution du Parlement Européen du 10 février 2010 sur le résultat de la Conférence de Copenhague sur le 
changement climatique (COP 15), P7_TA-PROV(2010)0019, europarl.europa.eu 
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protecţia climei .Parlamentul recomanda  UE şi statelor membre să clădească o "alianţă a 
responsabilităţii", deschisă tuturor ţărilor care consideră că schimbările climatice reprezintă o 
ameninţare majoră la adresa umanităţii şi care sunt pregătite să ia măsuri pentru a pune capăt 
încălzirii globale.22 Rezolutia PE prevede că nivelul total al contribuţiei colective a UE la 
eforturile de atenuare şi la necesităţile de adaptare ale ţărilor în curs de dezvoltare ar trebui să 
se ridice la cel puţin 30 000 de milioane EUR pe an până în 2020,  nivel ce ar putea creşte în 
funcţie de noile informaţii obţinute cu privire la gravitatea schimbărilor climatice dar şi la 
amploarea costurilor acestora.23 
 O importanta aparte se acorda si creşterii gradului de sensibilizare a opiniei publice 
cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra ţărilor în curs de dezvoltare, dar şi 
asupra economiilor emergente cu o evoluţie rapidă,fiind absolut necesar un dialog consolidat, 
în special cu ţările cel mai puţin dezvoltate, cu Alianţa statelor insulare mici (AOSIS)dar şi 
cu Africa, în vederea unui acord internaţional obligatoriu privind schimbările climatice care 
să aibă drept scop reducerea impactului şi a consecinţelor previzibile ale schimbărilor 
climatice asupra evoluţiei demografice,a sănătăţii publice,a migraţiei şi economiilor din 
aceste regiuni  
 In cadrul Rezolutiei,Parlamentul European apreciaza că este esenţial pentru 
competitivitatea industriei din cadrul Uniunii ca alte ţări 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 .Se apreciaza de asemenea că, 
obiectivele de reducere trebuie să fie măsurabile, raportabile şi verificabile, sens in care 
angajamentele luate de anumite ţări în curs de dezvoltare de a prezenta rapoarte naţionale 
privind eforturile lor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera sunt apreciate. 24 
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