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11.3.2019 B8-0156/37

Amendamentul 37
Giancarlo Scottà
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
O Europă care protejează: aer curat pentru toți

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Ea. întrucât politicile climatice ale UE au 
subvenționat și încurajat mult timp 
înmatricularea vehiculelor diesel, mai 
poluante în privința emisiilor de NOx, SOx 
și PMx;

Or. it
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11.3.2019 B8-0156/38

Amendamentul 38
Giancarlo Scottà
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
O Europă care protejează: aer curat pentru toți

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Eb. întrucât realizarea electrificării 
mobilității este încă departe de obiectivele 
preconizate și nu se va realiza nimic până 
când nu va crește „densitatea” bateriilor 
actuale (măsurată în MJ/kg) până la 
nivelul combustibililor fosili actuali;

Or. it
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11.3.2019 B8-0156/39

Amendamentul 39
Giancarlo Scottà
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
O Europă care protejează: aer curat pentru toți

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Ec. întrucât, tot pe termen mediu, 
vehiculele electrice vor avea un impact 
asupra mediului mai mare decât 
vehiculele cu motoare termice sau 
hibride, dacă se calculează pe baza 
criteriului „well-to-wheel” („între 
extracție și ardere”) și ținând seama de 
ciclul de viață al bateriilor;

Or. it
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11.3.2019 B8-0156/40

Amendamentul 40
Giancarlo Scottà
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
O Europă care protejează: aer curat pentru toți

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază încă o dată importanța 
planurilor de mobilitate urbană durabilă 
(PMUD) pe termen lung și încurajează 
statele membre să elaboreze astfel de 
planuri care acordă prioritate modurilor 
de transport cu emisii scăzute și emisii 
zero, pentru a reduce poluarea 
atmosferică, emisiile de gaze cu efect de 
seră și consumul de energie; sprijină 
ideea creării unor zone de trafic și a unor 
platforme intermodale în cadrul cărora să 
se acorde prioritate transportului public; 
subliniază că sunt necesare informații 
clare și ușor accesibile cu privire la 
sistemele urbane și regionale de 
reglementare a accesului vehiculelor și 
solicită Comisiei să sprijine dezvoltarea 
unui instrument european digital de 
informare;

22. subliniază că, cu cât traficul 
vehiculelor este mai fluid, cu atât este mai 
puțin poluant; atrage atenția, în acest 
sens, asupra absurdității anumitor măsuri 
rutiere adoptate în cadrul așa-numitelor 
planuri de mobilitate urbană durabilă 
(PMUD), cum ar fi zonele cu limită de 
30km/h, intersecțiile înălțate sau 
îngustările unor pasaje, care au în 
realitate un efect contrar obiectivelor 
„ecologice” și „sustenabile” pentru care 
au fost luate;

Or. it
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11.3.2019 B8-0156/41

Amendamentul 41
Giancarlo Scottà
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
O Europă care protejează: aer curat pentru toți

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. își exprimă sprijinul pentru o utilizare 
mai extinsă a tehnologiilor digitale în 
cursul punerii în aplicare a principiului 
„poluatorul plătește”, prin mecanisme 
precum taxarea rutieră electronică 
(eTolling) și sistemul de emitere a 
biletelor electronice (eTicketing), pe baza 
performanței ecologice a vehiculelor; 
subliniază că un cadru armonizat pentru 
sistemele de taxare rutieră ar trebui să 
țină seama atât de gazele cu efect de seră, 
cât și de emisiile poluante, în ceea ce 
privește performanța de mediu, pentru a 
trimite semnale clare și echilibrate pentru 
dezvoltarea de vehicule noi; subliniază, 
totuși, că aceste norme trebuie să fie clare 
și transparente pentru participanții la 
trafic; subliniază efectele benefice pentru 
mediu și siguranță ale soluțiilor de 
mobilitate conectată și de transport 
automatizat în zonele urbane, cum ar fi 
cele care vizează optimizarea fluxurilor de 
trafic și reducerea traficului cauzat de 
autovehiculele care caută loc de parcare; 
invită Comisia și statele membre să 
acorde sprijin orașelor pentru adoptarea 
tehnologiei necesare;

24. denunță faptul că taxele rutiere și 
suprataxele „ecologice”, în combinație cu 
reducerile drastice ale serviciilor de 
transport public local și cu scăderea 
veniturilor cauzată de politicile economice 
și fiscale ale UE, îi afectează 
disproporționat pe cei mai săraci, pe 
navetiști și cei care au nevoie de mașină 
pentru a munci, având efecte negative nu 
numai în ceea ce privește coeziunea 
socială și teritorială, ci și asupra 
mediului, deoarece scăderea puterii de 
cumpărare împiedică reînnoirea parcului 
de vehicule și a sistemelor de încălzire ale 
clădirilor;

Or. it
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11.3.2019 B8-0156/42

Amendamentul 42
Giancarlo Scottà
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
O Europă care protejează: aer curat pentru toți

Propunere de rezoluție
Punctul 65 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 65a. subliniază că politica UE de 
„tranziție ecologică” se concentrează 
exclusiv asupra ofertei, ca de obicei, dar 
este contraproductivă dacă nu este 
susținută de o cerere internă adecvată;

Or. it


