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Amendamentul 1
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

-1. este profund îngrijorat de faptul că 
multe raporturi ştiinţifice arată că 
schimbările climatice sunt mult mai 
rapide şi mai serioase în ceea ce priveşte 
efectele adverse, decât s-a considerat 
iniţial; prin urmare, solicită Comisiei şi 
Consiliului să analizeze de urgenţă 
problema potrivit căreia obiectivul global 
stabilit până în prezent pentru politica 
europeană în domeniul climei, şi anume 
limitarea creşterii temperaturii medii 
globale la 2°C, este suficient de precaut
pentru a face faţă obiectivului UNFCC de 
prevenire a interferenţelor antropologice 
cu sistemul climatic;

Or. en

Amendamentul 2
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. accentuează necesitatea stringentă – ca 
urmare a unei abordări pe orizontală – de a 
integra schimbările climatice ca o nouă 
condiţie cadru în toate domeniile şi sferele 
politice şi de a lua în considerare cauzele şi 
urmările încălzirii globale în legislaţia 
europeană;

1. accentuează necesitatea stringentă – ca 
urmare a unei abordări pe orizontală – de a 
integra încălzirea globală şi schimbările 
climatice ce derivă din aceasta ca noi
condiţii cadru în toate domeniile şi sferele 
politice şi de a lua în considerare cauzele şi 
urmările încălzirii globale în legislaţia 
europeană;

Or. en
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Amendamentul 3
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. accentuează necesitatea stringentă – ca 
urmare a unei abordări pe orizontală – de a 
integra schimbările climatice ca o nouă 
condiţie cadru în toate domeniile şi sferele 
politice şi de a lua în considerare cauzele 
şi urmările încălzirii globale în legislaţia 
europeană;

1. accentuează importanţa – ca urmare a 
unei abordări pe orizontală – integrării 
schimbărilor climatice ca o nouă condiţie
cadru în toate domeniile şi sferele politice 
şi a luării în considerare a cauzelor şi a 
urmărilor încălzirii globale în legislaţia 
europeană;

Or. pl

Amendamentul 4
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Nu priveşte versiunea în limba engleză.

Or. sl

Amendamentul 5
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. accentuează necesitatea stringentă – ca 
urmare a unei abordări pe orizontală – de a 
integra schimbările climatice ca o nouă 
condiţie cadru în toate domeniile şi sferele 
politice şi de a lua în considerare cauzele şi 
urmările încălzirii globale în legislaţia 
europeană;

1. accentuează necesitatea stringentă – ca 
urmare a unei abordări pe orizontală – de a 
integra schimbările climatice ca o nouă 
condiţie cadru în toate domeniile şi sferele 
politice şi de a lua în considerare cauzele şi 
urmările globale ale acestora în legislaţia 
europeană;
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Or. pl

Amendamentul 6
Peter Liese

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. accentuează necesitatea stringentă – ca 
urmare a unei abordări pe orizontală – de a 
integra schimbările climatice ca o nouă 
condiţie cadru în toate domeniile şi sferele 
politice şi de a lua în considerare cauzele şi 
urmările încălzirii globale în legislaţia 
europeană;

1. accentuează necesitatea stringentă – ca 
urmare a unei abordări pe orizontală – de a 
integra schimbările climatice ca o nouă 
condiţie cadru în toate domeniile şi sferele 
politice şi de a lua în considerare cauzele şi 
urmările încălzirii globale în toate 
domeniile relevante ale legislaţiei 
europene;

Or. de

Amendamentul 7
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. subliniază faptul că abordarea 
schimbărilor climatice va duce la 
schimbări în societate care vor ajuta la 
crearea de noi locuri de muncă şi 
industrii, va combate insuficienţa 
energetică şi va asigura asistenţa socială,
cum ar fi îmbunătăţirea sănătăţii şi a 
mediului pentru cetăţeni; accentuează că, 
pentru atingerea acestui obiectiv, 
cooperarea la nivel internaţional, regional 
şi local va fi esenţială;

Or. en
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Amendamentul 8
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. este convins că schimbările climatice
pot fi combătute cu succes numai dacă 
cetăţenii îşi iau angajamentul în acest 
sens şi sunt protejaţi pe perioada tranziţiei 
spre o economie neutră faţă de dioxidul
de carbon; subliniază, prin urmare, faptul 
că politicile de atenuare şi adaptare vor 
îndemna Uniunea Europeană către un 
nou model de dezvoltare durabilă care 
trebuie să-şi promoveze caracterul social 
pentru a-şi asigura consensul social;

Or. en

Amendamentul 9
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. subliniază că măsurile de adaptare la 
schimbările climatice sunt la fel de 
importante ca măsurile de atenuare;

Or. sl

Amendamentul 10
Anders Wijkman, Peter Liese, John Bowis, Satu Hassi, Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. subliniază că societatea umană se 
confruntă cu o provocare dublă în ceea ce 
priveşte sistemul de sprijinire a vieţii pe 
planetă: schimbările climatice şi 
utilizarea excesivă sau distrugerea 
multora dintre cele mai importante 
ecosisteme; subliniază multiplele 
interconexiuni dintre sistemul climatic şi 
ecosisteme – în special capacitatea 
oceanelor şi a ecosistemelor terestre de a 
reţine carbonul – şi subliniază că 
problema schimbărilor climatice poate fi 
abordată în mod eficient numai în 
contextul unor ecosisteme sănătoase;

Or. en

Amendamentul 11
Peter Liese

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen mediu 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 20% până la 30% până în 2020, ca 
şi necesitatea unui obiectiv de reducere pe 
termen lung de 50% până la 80% până în 
2050, pentru a limita creşterea temperaturii 
medii globale la 2% în comparaţie cu 
nivelul preindustrial, cu o probabilitate de 
50%;

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen mediu 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 30%, în cazul în care există un 
acord internaţional care să stipuleze că 
alte ţări industrializate vor face eforturi 
asemănătoare şi că ţările în curs de 
dezvoltare mai avansate vor depune 
eforturi corespunzătoare, ca şi necesitatea 
unui obiectiv de reducere pe termen lung 
de 60% până la 80% până în 2050, pentru a 
limita creşterea temperaturii medii globale 
la 2% în comparaţie cu nivelul 
preindustrial, cu o probabilitate de 50%;

Or. de
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Amendamentul 12
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen mediu 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 20% până la 30% până în 2020, ca 
şi necesitatea unui obiectiv de reducere pe 
termen lung de 50% până la 80% până în 
2050, pentru a limita creşterea temperaturii 
medii globale la 2% în comparaţie cu 
nivelul preindustrial, cu o probabilitate de 
50%;

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen mediu 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de 30% până în 2020, ca şi necesitatea 
unui obiectiv de reducere pe termen lung 
de 80% până în 2050, în comparaţie cu 
nivelurile din 1990 în UE şi în alte ţări 
industrializate, pentru a limita creşterea 
temperaturii medii globale la 2% în 
comparaţie cu nivelul preindustrial, cu o 
probabilitate de 50%;

Or. en

Amendamentul 13
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Riitta Myller, Inés Ayala 
Sender

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen mediu 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 20% până la 30% până în 2020, ca 
şi necesitatea unui obiectiv de reducere pe 
termen lung de 50% până la 80% până în 
2050, pentru a limita creşterea
temperaturii medii globale la 2% în 
comparaţie cu nivelul preindustrial, cu o 

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen mediu 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 25% până la 40% până în 2020,
astfel cum a fost convenit în foaia de 
parcurs adoptată în 2007, în cadrul 
conferinţei ONU de la Bali privind 
schimbările climatice, ca şi necesitatea 
unui obiectiv de reducere pe termen lung 
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probabilitate de 50%; de 60% până în 80,% până în 2050, pentru 
menţinerea atenţiei asupra limitării 
creşterii temperaturii medii globale la 2% 
în comparaţie cu nivelul preindustrial;

Or. en

Amendamentul 14
Anders Wijkman, John Bowis

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen mediu 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 20% până la 30% până în 2020, ca 
şi necesitatea unui obiectiv de reducere pe 
termen lung de 50% până la 80% până în 
2050, pentru a limita creşterea temperaturii 
medii globale la 2% în comparaţie cu 
nivelul preindustrial, cu o probabilitate de 
50%;

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen mediu
pentru ţările industrializate de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020, astfel cum a fost convenit la Bali, ca 
şi necesitatea unui obiectiv de reducere pe 
termen lung de cel puţin 80% până la 95% 
până în 2050, în comparaţie cu 1990, 
pentru a limita creşterea temperaturii medii 
globale la 2% în comparaţie cu nivelul 
preindustrial, cu o probabilitate de 50%;

Or. en

Amendamentul 15
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen mediu 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen mediu 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
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seră cu 20% până la 30% până în 2020, ca 
şi necesitatea unui obiectiv de reducere pe 
termen lung de 50% până la 80% până în 
2050, pentru a limita creşterea temperaturii 
medii globale la 2% în comparaţie cu 
nivelul preindustrial, cu o probabilitate de 
50%;

seră cu 40% până în 2020, ca şi necesitatea 
unui obiectiv de reducere pe termen lung 
de 70% până la 90% până în 2050, pentru 
a limita creşterea temperaturii medii 
globale la 2% în comparaţie cu nivelul 
preindustrial, cu o probabilitate de 50%;

Or. en

Amendamentul 16
Johannes Blokland

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen mediu 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 20% până la 30% până în 2020, ca 
şi necesitatea unui obiectiv de reducere pe 
termen lung de 50% până la 80% până în 
2050, pentru a limita creşterea temperaturii 
medii globale la 2% în comparaţie cu 
nivelul preindustrial, cu o probabilitate de 
50%;

2. aminteşte în special de obiectivele 
necesare în lupta împotriva schimbărilor 
climatice şi subliniază necesitatea 
imperativă a unui obiectiv pe termen mediu 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 20% până la 30% până în 2020, ca 
şi necesitatea unui obiectiv de reducere pe 
termen lung de 60% până la 80% până în 
2050, pentru a limita creşterea temperaturii 
medii globale la 2% în comparaţie cu 
nivelul preindustrial, cu o probabilitate de 
50%;

Or. nl

Amendamentul 17
Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. subliniază că impactul unei naţiuni 
asupra climatului nu se limitează numai 
la emisiile sale fizice; îndeamnă UE să ia 
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imediat măsuri interne, precum şi în 
contextul negocierilor internaţionale, 
pentru a dezvolta principii de contabilitate 
care să includă, de asemenea, efectele 
complete ale consumului, inclusiv efectele 
aviaţiei internaţionale;

Or. en

Amendamentul 18
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. solicită Comisiei să ia în considerare 
emisiile de carbon din viitoarele iniţiative 
politice europene, astfel încât să se 
asigure că obiectivele privind schimbările 
climatice stabilite la nivel european sunt 
respectate, asigurând, în acelaşi timp, un 
nivel ridicat de protecţie a mediului 
înconjurător şi a sănătăţii publice;

Or. en

Amendamentul 19
Dorette Corbey

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. subliniază măsurile politice şi 
cooperările la nivel internaţional, ca şi la 
nivelul UE şi al statelor membre, propuse 
în mod repetat de Parlamentul European 
pentru protecţia climei;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 20
Guido Sacconi

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. subliniază măsurile politice şi 
cooperările la nivel internaţional, ca şi la 
nivelul UE şi al statelor membre, propuse
în mod repetat de Parlamentul European 
pentru protecţia climei;

3. subliniază măsurile politice şi 
cooperările la nivel internaţional (inclusiv 
acorduri regionale multilaterale), ca şi la 
nivelul UE şi al statelor membre, propuse
în mod repetat de Parlamentul European 
pentru protecţia climei;

Or. it

Amendamentul 21
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. se simte obligat de rolul conducător al 
Uniunii Europene în negocierile din cadrul 
UNFCCC la nivel COP şi MOP, dar şi în 
alte foruri internaţionale; face în continuare 
referire la necesitatea majoră de a îndeplini 
obiectivele protocolului de la Kyoto pentru 
UE şi statele membre, pentru a-şi exercita 
acest rol conducător în mod credibil;

4. se simte obligat de rolul conducător al 
Uniunii Europene în negocierile din cadrul 
UNFCCC la nivel COP şi MOP, dar şi în 
alte foruri internaţionale, cum ar fi OMC, 
Banca Mondială şi Fondul Monetar 
Internaţional; face în continuare referire la 
necesitatea majoră de a îndeplini 
obiectivele protocolului de la Kyoto pentru 
UE şi statele membre, pentru a-şi exercita 
acest rol conducător în mod credibil;

Or. en

Amendamentul 22
Riitta Myller, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 5
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. împărtăşeşte concepţia că dezvoltarea, 
aplicarea şi exportul tehnologiilor de mediu 
moderne aduc o contribuţie la împlinirea 
strategiei de la Lisabona şi a obiectivelor 
UE-Kyoto, ca şi a cerinţelor ulterioare de 
protecţie a climei şi, astfel, sunt realizate 
obiectivele de protecţie a mediului şi de 
creştere economică;

5. împărtăşeşte concepţia că dezvoltarea, 
aplicarea şi exportul tehnologiilor de mediu 
moderne contribuie în mod simultan la 
împlinirea strategiei de la Lisabona şi a 
obiectivelor UE-Kyoto, ca şi a cerinţelor 
ulterioare de protecţie a climei şi 
evidenţiază faptul că, pentru a atinge 
aceste ambiţioase obiective de protecţie a 
mediului şi de creştere economică, 
strategia de la Lisabona şi pachetul 
climatic şi strategic trebuie integrate în 
totalitate;

Or. en

Amendamentul 23
Dorette Corbey

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a se atinge 
mai întâi creşteri ample ale eficienţei în 
toate domeniile vieţii cotidiene şi, într-un 
proces paralel, să se înceapă trecerea la 
un mod de producţie şi consum orientat 
către dezvoltarea durabilă, cu o protejare 
conştientă a resurselor pe baza surselor 
de energie regenerabile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 7
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază în acest context necesitatea de 
a se verifica compatibilitatea bugetului 
Uniunii Europene, ca şi a instrumentelor de 
finanţare existente şi viitoare, cu 
obiectivele politicii de protecţie a climei şi 
de a se adopta, dacă este necesar, măsuri de 
adaptare a acestuia;

7. subliniază în acest context necesitatea de 
a se verifica compatibilitatea bugetului
Uniunii Europene, ca şi a instrumentelor de 
finanţare existente şi viitoare, cu 
obiectivele politicii de protecţie a climei şi 
de a se adopta, dacă este necesar, măsuri de 
adaptare a acestuia, de identificare a 
resurselor din disciplina emisiilor ETS 
GES în vederea adaptării la schimbările 
climatice şi promovării schimbărilor 
culturale spre o dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 25
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază în acest context necesitatea de 
a se verifica compatibilitatea bugetului 
Uniunii Europene, ca şi a instrumentelor de 
finanţare existente şi viitoare, cu 
obiectivele politicii de protecţie a climei şi 
de a se adopta, dacă este necesar, măsuri de 
adaptare a acestuia;

7. subliniază în acest context necesitatea de 
a se verifica compatibilitatea bugetului 
Uniunii Europene, ca şi a instrumentelor de 
finanţare existente şi viitoare, cu 
obiectivele politicilor europene, inclusiv
de protecţie a climei şi de a se adopta, dacă 
este necesar, măsuri de adaptare a acestuia;

Or. pl

Amendamentul 26
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază în acest context necesitatea de 7. subliniază în acest context necesitatea de 
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a se verifica compatibilitatea bugetului 
Uniunii Europene, ca şi a instrumentelor de 
finanţare existente şi viitoare, cu 
obiectivele politicii de protecţie a climei şi 
de a se adopta, dacă este necesar, măsuri de 
adaptare a acestuia;

a se verifica compatibilitatea bugetului 
Uniunii Europene, ca şi a instrumentelor de 
finanţare existente şi viitoare, cu 
obiectivele politicii de protecţie a climei şi 
de a se adopta, dacă este necesar, măsuri de 
adaptare a acestuia şi de a lua măsuri 
preventive împotriva efectelor adverse ale 
schimbărilor climatice;

Or. pl

Amendamentul 27
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. subliniază faptul că o politică de 
cercetare şi dezvoltare de succes devine 
posibilă numai prin utilizarea practică a 
tehnologiilor de tip nou, asigurând 
accesul acestora la piaţă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. reaminteşte că efectele măsurilor de 
atenuare şi de adaptare trebuie să fie în 
strânsă legătură, dat fiind faptul că 
gestionarea consecinţelor deja existente 
ale schimbărilor climatice este de 
importanţă majoră pentru multe dintre 
regiunile UE şi sectoarele economice;

Or. en
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Amendamentul 29
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. subliniază că aproape jumătate din 
populaţia lumii are vârsta sub 25 de ani şi 
că deciziile politice de astăzi în domeniul 
climei vor avea consecinţe profunde
asupra celei mai extinse generaţii tinere 
din istoria omenirii; solicită în special 
urbaniştilor şi arhitecţilor să ia în 
considerare nevoile speciale ale copiilor 
în cazul locuinţelor, transporturilor, 
şcolilor şi altor unităţi de asistenţă 
medicală din infrastructură, în contextul 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 30
Peter Liese

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. subliniază că o politică inteligentă în 
domeniul climei poate, de asemenea, să 
rezolve şi alte probleme, de exemplu prin 
reducerea dependenţei de import a
ţiţeiului, a gazelor şi a altor combustibili 
fosili, reducând costurile energetice şi 
asigurând stimularea dezvoltării şi a 
încadrării în muncă;

Or. de
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Amendamentul 31
Jo Leinen

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. reaminteşte că Tratatul de la Lisabona 
defineşte în mod clar obiectivele şi 
competenţele Uniunii în domeniul 
schimbărilor climatice şi că, odată 
ratificat, acesta va consolida capacitatea 
UE de a promova dezvoltarea durabilă,
precum şi de a combate schimbările 
climatice1;
1 Rezoluţia Parlamentului European din 20 
februarie 2008 privind Tratatul de la Lisabona 
(Texte adoptate, P6_TA(2008)0055).

Or. en

Amendamentul 32
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Propunere de rezoluţie
Subcapitol după punctul 8 (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Dimensiunea internaţională: Perioada de 
după 2012, politica externă în domeniul 
climei şi comerţul internaţional

Impactul uman

Or. en

Amendamentul 33
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (după subcapitolul „Impactul uman”) (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. solicită Comisiei să iniţieze o strategie 
UE pentru găzduirea persoanelor forţate 
să se mute în urma impactului 
schimbărilor climatice, precum şi pentru 
protecţia drepturilor acestora;

Or. en

Amendamentul 34
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Propunere de rezoluţie
Punctul 8b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8b. solicită crearea unui fond 
internaţional pentru asistenţa gestionării 
migraţiilor cauzate de schimbări climatice
şi pentru evaluarea ştiinţifică ulterioară 
în cadrul IPPC privind deplasările de 
populaţii cauzate de schimbări climatice;

Or. en

Amendamentul 35
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. solicită insistent Comisiei şi 
următoarelor preşedinţii ale consiliului să 
îşi asume rolul conducător la negocierile 
internaţionale pentru un acord referitor la 
perioada de după 2012 şi să ajungă la o 
finalizare până în 2009, pentru a rămâne 
suficient timp necesar ratificării acordurilor 
viitoare de protecţie a climei şi a se evita 

9. solicită insistent Comisiei şi 
următoarelor preşedinţii ale consiliului să 
îşi asume rolul conducător la negocierile 
internaţionale pentru un acord referitor la 
perioada de după 2012 şi pentru acorduri 
sectoriale internaţionale şi să ajungă la o 
finalizare până în 2009, pentru a rămâne 
suficient timp necesar ratificării acordurilor 
viitoare de protecţie a climei şi a se evita 
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un gol între perioadele de angajament; un gol între perioadele de angajament;

Or. en

Amendamentul 36
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază faptul că noul acord sub 
egida Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
protecţia climei trebuie să se bazeze pe 
principiul „responsabilităţii comune, dar 
diferenţiate”, conform căruia lumea 
industrializată aduce o contribuţie clară în 
ceea ce priveşte reducerile de emisii, în 
timp ce ţările în curs de dezvoltare se 
obligă, de asemenea, la măsuri de 
protecţie a climei în măsura posibilităţilor 
lor;

10. subliniază faptul că noul acord sub 
egida Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
protecţia climei trebuie să se bazeze pe 
principiul „responsabilităţii comune, dar 
diferenţiate”, conform căruia ţările din
lumea industrializată preiau rolul 
principal în reducerea emisiilor interne cu 
cel puţin 25% - 40% în intervalul IPCC 
până în 2020, în comparaţie cu nivelul 
din 1990, în timp ce ţările în curs de 
dezvoltare ating, de asemenea, deviaţii 
substanţiale de la întreprinderile acestora, 
în ceea ce priveşte liniile de bază, cu 
sprijin măsurabil, raportabil şi verificabil 
pentru construirea capacităţilor şi a 
transferului financiar şi tehnologic din 
ţările industrializate;

Or. en

Amendamentul 37
Markus Pieper

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază faptul că noul acord sub 
egida Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
protecţia climei trebuie să se bazeze pe 
principiul „responsabilităţii comune, dar 

10. subliniază faptul că noul acord sub 
egida Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
protecţia climei trebuie să se bazeze pe 
principiul „responsabilităţii comune, dar 
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diferenţiate”, conform căruia lumea 
industrializată aduce o contribuţie clară în 
ceea ce priveşte reducerile de emisii, în 
timp ce ţările în curs de dezvoltare se
obligă, de asemenea, la măsuri de protecţie 
a climei în măsura posibilităţilor lor; 

diferenţiate”, conform căruia lumea 
industrializată aduce o contribuţie clară, 
justificabilă din punct de vedere social şi 
economic, în ceea ce priveşte reducerile de 
emisii, în timp ce ţările în curs de 
dezvoltare se obligă, de asemenea, la 
măsuri de protecţie a climei în măsura 
posibilităţilor lor; 

Or. de

Amendamentul 38
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunere de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază faptul că noul acord sub 
egida Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
protecţia climei trebuie să se bazeze pe 
principiul „responsabilităţii comune, dar 
diferenţiate”, conform căruia lumea 
industrializată aduce o contribuţie clară în 
ceea ce priveşte reducerile de emisii, în 
timp ce ţările în curs de dezvoltare se 
obligă, de asemenea, la măsuri de protecţie 
a climei în măsura posibilităţilor lor; 

10. subliniază faptul că noul acord sub 
egida Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
protecţia climei trebuie să se bazeze pe 
principiul „responsabilităţii comune, dar 
diferenţiate”, conform căruia lumea 
industrializată aduce o contribuţie clară în 
ceea ce priveşte reducerile de emisii, în 
timp ce ţările în curs de dezvoltare se 
obligă, de asemenea, la măsuri de protecţie 
a climei şi la o dezvoltare durabilă în 
măsura posibilităţilor lor; 

Or. sl

Amendamentul 39
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Nu priveşte versiunea în limba engleză.

Or. sl
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Amendamentul 40
Peter Liese

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. solicită Comisiei şi statelor membre 
să elaboreze o politică externă privind 
schimbările climatice şi să atragă atenţia 
în mod repetat misiunilor diplomatice ale 
UE şi ale statelor membre asupra 
obiectivelor UE în domeniul climei; la 
rândul său, se angajează să ridice în mod 
repetat problema privind obiectivele UE în 
domeniul climei şi să apere obiectivele 
respective în cadrul întrevederilor cu alţi 
parlamentari din alte ţări;

Or. de

Amendamentul 41
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. subliniază faptul că iniţiativele noi 
elaborate în scopul finanţării şi sprijinirii 
răspunsului la schimbările climatice 
trebuie să fie oficial legate de procesul 
UNFCC şi de realizarea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului, pentru a 
asigura faptul că sprijinul suplimentar 
pentru măsurile de soluţionare a 
schimbărilor climatice este integrat în 
totalitate cu sprijinul de dezvoltare, astfel 
încât măsurile de abordare a provocărilor 
de dezvoltare multiple să se sprijine 
reciproc; subliniază, totuşi, faptul că 
masa costurilor legate de atenuare şi de 
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adaptare din ţările aflate în curs de 
dezvoltare nu trebuie suportate prin 
intermediul ajutorului oficial pentru 
dezvoltare, ci trebuie mobilizate resurse 
suplimentare, pentru a ajuta ţările aflate 
în curs de dezvoltare să soluţioneze 
problema schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 42
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. solicită Comisiei şi statelor membre să 
integreze cerinţele privind reducerile de 
emisii şi măsurile de adaptare la 
consecinţele schimbărilor climatice în 
programele de asistenţă pentru dezvoltare, 
respectiv să se indice aceste necesităţi în 
procesele de decizie ale agenţiilor 
internaţionale de asistenţă pentru 
dezvoltare şi să fie implicat şi sectorul 
privat şi autorităţile publice din ţările sau 
regiunile vizate, prin intermediul 
parteneriatelor;

12. solicită Comisiei şi statelor membre să 
integreze cerinţele privind reducerile de 
emisii şi măsurile de adaptare la 
consecinţele schimbărilor climatice în 
programele de asistenţă pentru dezvoltare, 
respectiv să se indice aceste necesităţi în 
procesele de decizie ale agenţiilor 
internaţionale de asistenţă pentru 
dezvoltare; subliniază faptul că fondurile 
pentru adaptare trebuie să suplimenteze 
actualul nivel de asistenţă fără să implice 
numai o simplă schimbare a resurselor;

Or. en

Amendamentul 43
Fiona Hall, Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. solicită Comisiei şi statelor membre să 
integreze cerinţele privind reducerile de 
emisii şi măsurile de adaptare la 

12. solicită Comisiei şi statelor membre să 
integreze cerinţele privind reducerile de 
emisii şi măsurile de adaptare la 
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consecinţele schimbărilor climatice în 
programele de asistenţă pentru dezvoltare, 
respectiv să se indice aceste necesităţi în 
procesele de decizie ale agenţiilor 
internaţionale de asistenţă pentru 
dezvoltare şi să fie implicat şi sectorul 
privat şi autorităţile publice din ţările sau 
regiunile vizate, prin intermediul 
parteneriatelor;

consecinţele schimbărilor climatice în 
programele de asistenţă pentru dezvoltare, 
respectiv să se indice aceste necesităţi în 
procesele de decizie ale agenţiilor 
internaţionale de asistenţă pentru 
dezvoltare şi să fie implicat şi sectorul 
privat şi autorităţile publice, precum şi 
organizaţiile neguvernamentale din ţările 
sau regiunile vizate, prin intermediul 
parteneriatelor;

Or. en

Amendamentul 44
Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. subliniază faptul că masa costurilor 
legate de atenuare şi adaptare din ţările 
aflate în curs de dezvoltare nu trebuie 
suportată prin intermediul ajutorului 
oficial pentru dezvoltare, care este menit 
să ajute ţările partenere să facă faţă 
priorităţilor naţionale şi obiectivelor de 
dezvoltare internaţionale stabilite, ci 
trebuie mobilizate resurse suplimentare, 
pentru a ajuta ţările aflate în curs de 
dezvoltare să soluţioneze problema 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 45
Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 12b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12b. salută lansarea de către UE a 
Alianţei mondiale împotriva schimbărilor 
climatice (GCCA) pentru a sprijini 
adaptarea la schimbările climatice din 
ţările aflate în curs de dezvoltare; 
recunoaşte faptul că cele 60 milioane de 
euro alocate de către Comisie sunt teribil 
de neadecvate situaţiei; solicită statelor 
membre să-şi asume o responsabilitate 
mai mare pentru finanţarea şi alinierea 
activităţilor de dezvoltare ale acestora cu 
GCCA; în plus, solicită Comisiei şi 
statelor membre să furnizeze surse de 
finanţare suplimentare şi inovatoare;

Or. en

Amendamentul 46
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. solicită UE şi statelor membre să 
verifice în cadrul Strategiei europene de 
securitate (ESS) şi al politicii de securitate 
şi apărare efectele schimbărilor climatice şi 
al catastrofelor ce decurg din acestea 
asupra protecţiei civile şi securităţii umane;

14. solicită UE şi statelor membre să 
creeze „diplomaţia climatică”, în cadrul 
Strategiei europene de securitate (ESS) şi 
al politicii de securitate şi apărare şi să 
prevină, să monitorizeze şi să ia măsuri de 
soluţionare a efectelor schimbărilor 
climatice şi al catastrofelor ce decurg din 
acestea asupra protecţiei civile şi securităţii 
umane, precum şi a posibilelor conflicte 
cauzate de modificarea resurselor de apă 
şi terenuri, ca urmare a schimbărilor 
climatice;

Or. en
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Amendamentul 47
Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. cere UE şi statelor membre să formeze
parteneriate pentru climă cu anumite state 
ţintă, care să permită depăşirea unor 
bariere pentru un transfer de tehnologie 
reuşit şi elaborarea unor soluţii 
individualizate care să răspundă 
întrebărilor referitoare la protejarea 
proprietăţii intelectuale, la stadiul 
dezvoltării tehnologice, la stabilitatea 
instituţională, ca şi la resursele umane şi 
financiare în statele ţintă;

15. cere UE şi statelor membre să-şi 
consolideze parteneriate pentru climă cu
anumite state ţintă aflate în curs de 
dezvoltare şi cu economii înfloritoare şi să 
încheie noi parteneriate acolo unde 
acestea nu există, care să asigure un 
sprijin financiar semnificativ pentru 
dezvoltarea şi transferul tehnologic, 
protecţia drepturilor de proprietate 
intelectuală şi construirea capacităţilor în 
domeniul instituţiilor;

Or. en

Amendamentul 48
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. cere UE şi statelor membre să formeze 
parteneriate pentru climă cu anumite 
state ţintă, care să permită depăşirea unor
bariere pentru un transfer de tehnologie 
reuşit şi elaborarea unor soluţii 
individualizate care să răspundă 
întrebărilor referitoare la protejarea 
proprietăţii intelectuale, la stadiul 
dezvoltării tehnologice, la stabilitatea 
instituţională, ca şi la resursele umane şi 
financiare în statele ţintă;

15. cere UE şi statelor membre să 
depăşească unele bariere pentru un 
transfer de tehnologie reuşit către ţările 
terţe, implicând probleme cum ar fi cele 
legate de drepturile de proprietate 
intelectuală, stadiul dezvoltării 
tehnologice, stabilitatea instituţională, ca şi 
resursele umane şi financiare în statele 
ţintă;

Or. en
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Amendamentul 49
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. cere UE şi statelor membre să formeze 
parteneriate pentru climă cu anumite state 
ţintă, care să permită depăşirea unor bariere 
pentru un transfer de tehnologie reuşit şi 
elaborarea unor soluţii individualizate care 
să răspundă întrebărilor referitoare la 
protejarea proprietăţii intelectuale, la 
stadiul dezvoltării tehnologice, la 
stabilitatea instituţională, ca şi la resursele 
umane şi financiare în statele ţintă;

15. cere UE şi statelor membre să formeze 
parteneriate pentru climă cu anumite state 
ţintă, care să permită depăşirea unor bariere 
pentru un transfer de tehnologie reuşit şi 
elaborarea unor soluţii individualizate care 
să răspundă întrebărilor referitoare la 
protejarea proprietăţii intelectuale, la 
stadiul dezvoltării tehnologice, la
stabilitatea instituţională, ca şi la resursele 
umane şi financiare în statele ţintă; 
evidenţiază, în acest sens, că Parteneriatul 
Asia-Pacific constituie un instrument 
eficient în eforturile de obţinere a 
emisiilor scăzute în viitor;

Or. en

Amendamentul 50
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. solicită Comisiei, în absenţa unui 
nou acord internaţional, să negocieze şi 
să încheie parteneriate de abordare 
sectorială cu acele ţări care nu participă 
la sistemul de comercializare a drepturilor 
de emisie;

Or. en
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Amendamentul 51
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. cere Comisiei să întocmească strategii 
coordonate de negociere politico-
economică şi politico-ecologică în cadrul 
rundelor de negocieri ale Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului (OMC) şi a 
procesului din perioada de după 2010, 
pentru a comunica partenerilor de 
negociere obiectivele europene de protecţie 
a climei şi instrumentele dezvoltate pentru 
aceasta în mod credibil şi a neutraliza 
îngrijorările privitoare la barierele 
comerciale sau alte dezavantaje în 
relaţiile comerciale cu ţări terţe fără 
obiective obligatorii de protecţie a climei 
şi, de asemenea, a pune în aplicare 
principiul reciprocităţii, în sensul 
protecţiei globale a climei;

16. cere Comisiei să întocmească strategii 
coordonate de negociere politico-
economică şi politico-ecologică în cadrul 
rundelor de negocieri ale Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului (OMC) şi a 
procesului din perioada de după 2010, 
pentru a comunica partenerilor de 
negociere obiectivele europene de protecţie 
a climei în mod credibil;

Or. pl

Amendamentul 52
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. cere Comisiei să întocmească strategii 
coordonate de negociere politico-
economică şi politico-ecologică în cadrul 
rundelor de negocieri ale Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului (OMC) şi a 
procesului din perioada de după 2010, 
pentru a comunica partenerilor de 
negociere obiectivele europene de protecţie 
a climei şi instrumentele dezvoltate pentru 
aceasta în mod credibil şi a neutraliza 

16. cere Comisiei să întocmească strategii 
coordonate de negociere politico-
economică şi politico-ecologică în cadrul 
rundelor de negocieri ale Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului (OMC) şi a 
procesului din perioada de după 2010, 
pentru a asigura soluţionarea parţială a 
combaterii schimbărilor climatice prin 
punerea în aplicare a politicilor 
comerciale şi de investiţii care să creeze 
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îngrijorările privitoare la barierele 
comerciale sau alte dezavantaje în 
relaţiile comerciale cu ţări terţe fără 
obiective obligatorii de protecţie a climei 
şi, de asemenea, a pune în aplicare 
principiul reciprocităţii, în sensul 
protecţiei globale a climei;

impulsul economic necesar pentru 
atingerea obiectivelor politicii privind 
schimbările climatice; subliniază faptul 
că este posibil ca UE să fie nevoită să 
utilizeze aceste reglementări pentru a 
descuraja din punct de vedere economic 
activităţile dăunătoare climei; evidenţiază 
faptul că partenerii de negociere ai UE 
vor primi astfel un mesaj credibil privind
obiectivele europene de protecţie a climei 
şi instrumentele dezvoltate pentru aceasta;

Or. en

Amendamentul 53
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. solicită Consiliului şi Comisiei să se 
asigure că Organul de soluţionare a 
litigiilor (OSL) al OMC acţionează în 
conformitate cu dispoziţiile GATT, 
permiţând membrilor săi să ia măsuri, 
inclusiv măsuri de precauţie privind 
protecţia sănătăţii omului şi conservarea 
resurselor naturale epuizabile, pentru a 
preveni deversarea în mediu a produselor 
provenite din ţările care nu ratifică 
protocolul de după Kyoto;

Or. en

Amendamentul 54
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)



AM\746497RO.doc 29/101 PE414.179v01-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. solicită Comisiei şi Consiliului să 
elaboreze opţiuni politice internaţionale 
care să sprijine adaptarea la mediul 
marin arctic şi să abordeze problemele 
majore cu care se confruntă regiunea 
respectivă în ceea ce priveşte clima, prin 
cuprinderea tuturor domeniilor relevante 
ale politicii;

Or. en

Amendamentul 55
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. cere ca preşedinţiile în funcţiune ale 
consiliului, comisia, ca şi statele membre 
să adopte un rol de mediatori între poziţiile 
ţărilor industrializate, G5 şi statele în curs 
de dezvoltare la nivel bilateral, în procesul 
de negociere a unui acord pentru perioada 
de după 2012 pentru a se asigura printr-o 
echilibrare a intereselor succesul 
negocierilor referitoare la protecţia climei 
cu implicarea tuturor emitenţilor mari de 
gaze cu efect de seră;

17. cere ca preşedinţiile în funcţiune ale 
consiliului, comisia, ca şi statele membre 
să adopte un rol de mediatori la nivel 
bilateral, în procesul de negociere a unui 
acord pentru perioada de după 2012 pentru 
a se asigura succesul negocierilor 
referitoare la protecţia climei ce au ca scop 
atingerea obiectivului de limitare a 
schimbărilor climatice globale la 2ºC;

Or. en

Amendamentul 56
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 17



PE414.179v01-00 30/101 AM\746497RO.doc

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. cere ca preşedinţiile în funcţiune ale 
consiliului, comisia, ca şi statele membre 
să adopte un rol de mediatori între poziţiile 
ţărilor industrializate, G5 şi statele în curs 
de dezvoltare la nivel bilateral, în procesul 
de negociere a unui acord pentru perioada 
de după 2012 pentru a se asigura printr-o 
echilibrare a intereselor succesul 
negocierilor referitoare la protecţia climei 
cu implicarea tuturor emitenţilor mari de 
gaze cu efect de seră;

17. cere ca preşedinţiile în funcţiune ale 
consiliului, comisia, ca şi statele membre 
să adopte un rol de mediatori între poziţiile 
ţărilor industrializate, G5 şi statele în curs 
de dezvoltare la nivel bilateral, în procesul 
de negociere a unui acord pentru perioada 
de după 2012, precum şi a unor acorduri 
sectoriale internaţionale, pentru a se 
asigura printr-o echilibrare a intereselor 
succesul negocierilor referitoare la 
protecţia climei cu implicarea tuturor 
emitenţilor mari de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 57
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că Europa are nevoie de o 
politică strategică energetică şi o politică 
energetică externă, astfel încât un mare 
procent din securitatea furnizării de energie 
să poată fi garantat, cu respectarea 
cerinţelor de dezvoltare durabilă, eficienţa 
resurselor şi neafectarea climei şi că aici, 
pe lângă întrebări legate de existenţa 
energiei, trebuie să se răspundă şi la 
întrebări legate de transport şi de stocarea 
energiei, luând în calcul termenul colectiv 
al unei infrastructuri energetice;

18. subliniază că Europa are nevoie de o 
politică strategică energetică comună şi o 
politică energetică externă, astfel încât un 
mare procent din securitatea furnizării de 
energie să poată fi garantat, cu respectarea 
cerinţelor de dezvoltare durabilă, eficienţa 
resurselor şi neafectarea climei şi că aici, 
pe lângă întrebări legate de existenţa 
energiei, trebuie să se răspundă şi la 
întrebări legate de transport şi de stocarea 
energiei, luând în calcul termenul colectiv 
al unei infrastructuri energetice;

Or. sl
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Amendamentul 58
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază că Europa are nevoie de o 
politică strategică energetică şi o politică 
energetică externă, astfel încât un mare 
procent din securitatea furnizării de energie 
să poată fi garantat, cu respectarea 
cerinţelor de dezvoltare durabilă, eficienţa 
resurselor şi neafectarea climei şi că aici, 
pe lângă întrebări legate de existenţa 
energiei, trebuie să se răspundă şi la 
întrebări legate de transport şi de stocarea 
energiei, luând în calcul termenul colectiv 
al unei infrastructuri energetice;

18. subliniază că Europa are nevoie de o 
politică strategică energetică şi o politică 
energetică externă, astfel încât un mare 
procent din securitatea furnizării de energie 
să poată fi garantat, cu respectarea 
cerinţelor de dezvoltare durabilă, eficienţa 
resurselor şi neafectarea climei, care să 
acţioneze în favoarea unei politici 
energetice de transparenţă şi 
nediscriminare în special în ceea ce 
priveşte sursele de energie CO2 neutre şi 
că aici, pe lângă întrebări legate de 
existenţa energiei, trebuie să se răspundă şi 
la întrebări legate de transport şi de 
stocarea energiei, luând în calcul termenul 
colectiv al unei infrastructuri energetice;

Or. en

Amendamentul 59
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. solicită Comisiei, statelor membre şi 
ţărilor învecinate să evalueze cu atenţie 
importanţa strategică a regiunii arctice cu 
privire la atingerea unui echilibru 
corespunzător între energie şi nevoile în 
materie de mediu şi consideră că un 
moratoriu privind producţia şi transportul 
ţiţeiului în largul Arcticului ar furniza o 
soluţie la problema protecţiei mediului 
fragil al acestei regiuni a lumii;
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Or. en

Amendamentul 60
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. solicită UE să creeze o comunitate 
europeană pentru energiile regenerabile, 
care să promoveze viitoare cercetări şi 
proiecte în acest domeniu şi dezvoltarea 
reţelei, astfel încât să permită integrarea 
optimă a resurselor de energie 
regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 61
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. solicită UE şi statelor membre să 
asigure dezvoltarea proiectelor prioritare 
de interes european privind energia, astfel
cum este definit în Decizia 1364/2006/CE
a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 septembrie 2006 de 
stabilire a orientărilor pentru reţelele 
energetice transeuropene1, cum ar fi
Nabucco, cu scopul de a asigura 
diversitatea surselor de energie pentru 
UE;
______
1JO L 262, 22.9.2006, p. 1

Or. en</Original>
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Amendamentul 62
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. solicită UE şi statelor membre să 
asigure dezvoltarea infrastructurii 
europene de transport a energiei, 
necesară pentru asigurarea diversităţii 
surselor de energie pentru UE;

Or. en</Original>

Amendamentul 63
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. cere UE şi statelor membre să asigure 
o fază de tranziţie dirijată politic şi 
condusă managerial în mixul de energie, 
în care prin intermediul susţinerii publice 
de către autorităţile publice în statele 
membre şi la nivel european să se 
completeze treptat utilizarea carburanţilor 
fosili, prin introducerea de surse 
regenerabile de energie;

19. cere UE şi statelor membre, dirijate 
politic şi conduse managerial, prin 
intermediul susţinerii publice de către 
autorităţile publice în statele membre şi la 
nivel european, să se înlocuiască rapid
utilizarea carburanţilor fosili, să se 
majoreze segmentul de surse regenerabile 
de energie;

Or. en</Original>

Amendamentul 64
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie
Punctul 19
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Propunere de rezoluţie Amendamentul

19. cere UE şi statelor membre să asigure o 
fază de tranziţie dirijată politic şi condusă 
managerial în mixul de energie, în care 
prin intermediul susţinerii publice de către 
autorităţile publice în statele membre şi la 
nivel european să se completeze treptat 
utilizarea carburanţilor fosili, prin 
introducerea de surse regenerabile de 
energie şi mai târziu să se înlocuiască prin 
acestea; 

19. cere UE şi statelor membre să asigure o 
fază de tranziţie în mixul de energie, legată 
de emisiile CO2 şi condusă centralizat la 
un nivel politic şi al întreprinderilor de 
către statele membre, în care prin 
intermediul susţinerii publice de către 
autorităţile publice în statele membre şi la 
nivel european să se completeze treptat 
utilizarea carburanţilor fosili, prin
introducerea de alte surse de energie şi mai 
târziu să se înlocuiască prin acestea;

Or. pl

Amendamentul 65
Dorette Corbey, Silvia-Adriana Ţicău, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. cere UE şi statelor membre să asigure o 
fază de tranziţie dirijată politic şi condusă 
managerial în mixul de energie, în care 
prin intermediul susţinerii publice de către 
autorităţile publice în statele membre şi la 
nivel european să se completeze treptat 
utilizarea carburanţilor fosili, prin 
introducerea de surse regenerabile de 
energie şi mai târziu să se înlocuiască prin 
acestea;

19. cere UE şi statelor membre să asigure o 
fază de tranziţie dirijată politic şi condusă 
managerial în mixul de energie, în care 
prin intermediul susţinerii publice de către 
autorităţile publice în statele membre şi la 
nivel european să se completeze şi să se 
reducă treptat utilizarea carburanţilor 
fosili, prin introducerea de surse 
regenerabile de energie şi mai târziu să se 
înlocuiască prin acestea;

Or. en</Original>

Amendamentul 66
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 19
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. cere UE şi statelor membre să asigure o 
fază de tranziţie dirijată politic şi condusă 
managerial în mixul de energie, în care 
prin intermediul susţinerii publice de către 
autorităţile publice în statele membre şi la 
nivel european să se completeze treptat 
utilizarea carburanţilor fosili, prin 
introducerea de surse regenerabile de 
energie şi mai târziu să se înlocuiască prin 
acestea;

19. cere UE şi statelor membre să asigure o 
fază de tranziţie dirijată politic şi condusă 
managerial în mixul de energie, în care 
prin intermediul susţinerii publice de către 
autorităţile publice în statele membre şi la 
nivel european să se completeze treptat 
utilizarea carburanţilor fosili, prin 
introducerea de surse de energie cu emisii 
scăzute de CO2 şi mai târziu să se 
înlocuiască prin acestea;

Or. en

Amendamentul 67
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. cere UE şi statelor membre să asigure o 
fază de tranziţie dirijată politic şi condusă 
managerial în mixul de energie, în care 
prin intermediul susţinerii publice de către 
autorităţile publice în statele membre şi la 
nivel european să se completeze treptat 
utilizarea carburanţilor fosili, prin 
introducerea de surse regenerabile de 
energie şi mai târziu să se înlocuiască prin 
acestea; 

19. cere UE şi statelor membre să asigure o 
fază de tranziţie dirijată politic şi condusă 
managerial în mixul de energie, în care 
prin intermediul susţinerii publice de către 
autorităţile publice în statele membre şi la 
nivel european să se completeze treptat 
utilizarea carburanţilor fosili, prin 
introducerea de surse durabile de energie 
şi mai târziu să se înlocuiască prin acestea; 

Or. sl

Amendamentul 68
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 19
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. cere UE şi statelor membre să asigure o 
fază de tranziţie dirijată politic şi condusă 
managerial în mixul de energie, în care 
prin intermediul susţinerii publice de către 
autorităţile publice în statele membre şi la 
nivel european să se completeze treptat 
utilizarea carburanţilor fosili, prin 
introducerea de surse regenerabile de 
energie şi mai târziu să se înlocuiască prin 
acestea;

19. cere UE şi statelor membre să asigure o 
fază de tranziţie dirijată politic şi condusă 
managerial în mixul de energie, în care 
prin intermediul susţinerii publice de către 
autorităţile publice în statele membre şi la 
nivel european să se completeze treptat 
utilizarea carburanţilor fosili, prin 
introducerea de surse regenerabile de 
energie şi mai târziu să se înlocuiască prin 
acestea, cu gradul maxim de cooperare cu 
alte ţări şi organizaţii internaţionale;

Or. en</Original>

Amendamentul 69
Michl Ebner

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. solicită statelor membre să sprijine 
un simţ de proprietate între regiuni şi 
cetăţeni şi să promoveze utilizarea 
crescută a surselor de energie 
regenerabile prin iniţiative legislative şi 
fiscale;

Or. de

Amendamentul 70
Elisa Ferreira, Dorette Corbey

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. notează faptul că experienţa a arătat 
că consumatorii finali sunt cei care 
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suportă costurile principale şi că este 
posibil un efect de inflaţie; evidenţiază 
faptul că schimbările climatice trebuie 
combătute într-o manieră durabilă din 
punct de vedere social şi economic şi că 
orice iniţiativă trebuie să includă măsuri 
de compensare a consecinţelor sociale 
asupra sectoarelor şi grupurilor sociale 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 71
Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. cere statelor membre să motiveze 
furnizorii de energie electrică prin sisteme 
de amortizare şi mecanisme fiscale de 
stimulare să execute modernizările 
necesare în centralele electrice 
consumatoare de carburanţi fosili pentru a 
se ajunge în acest mod la creşteri 
semnificative ale eficienţei în producţia 
convenţională de energie electrică;

20. cere statelor membre să motiveze 
furnizorii de energie electrică prin sisteme 
de amortizare şi mecanisme fiscale de 
stimulare să execute modernizările 
necesare în centralele electrice 
consumatoare de carburanţi fosili, precum 
şi în cadrul reţelei de transport, pentru a 
se ajunge în acest mod la creşteri 
semnificative ale eficienţei în producţia 
convenţională de energie electrică şi în 
transport;

Or. en

Amendamentul 72
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. solicită Comisiei şi statelor membre 
să sprijine în mod activ schemele pilot 
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privind sistemele descentralizate de 
producţie pe bază de TIC (inclusiv 
utilizarea producţiei combinate a căldurii 
şi energiei electrice);

Or. en

Amendamentul 73
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. propune ca programele de cercetare 
să fie finanţate astfel încât să promoveze 
utilizarea noilor tehnologii în vederea 
economisirii de energie şi să promoveze 
majorarea segmentului surselor de 
energie regenerabile în cadrul combinării 
surselor de energie ca întreg;

Or. en

Amendamentul 74
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. cere statelor membre să garanteze 
accesul în reţea a energiei şi a electricităţii 
produse descentralizat, să îndepărteze 
barierele de acces în piaţă pentru furnizorii 
inovativi de energie electrică precum şi să 
forţeze apariţia cogenerării la nivel local şi 
să o adapteze la cerinţele pe termen mediu;

21. cere statelor membre să garanteze 
accesul în reţea a energiei a gazului şi a 
electricităţii produse descentralizat, să 
îndepărteze barierele de acces în piaţă 
pentru furnizorii inovativi de energie 
electrică precum şi să forţeze apariţia 
cogenerării şi a trigenerării la nivel local şi 
să o adapteze la cerinţele pe termen mediu;

Or. en
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Amendamentul 75
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. propune ca o componentă a unei 
politici energetice externe parteneriate 
pentru producerea de energie solară cu 
state terţe din spaţiul mediteranean, care 
reprezintă fundamentul pentru producerea 
de hidrogen şi astfel accesul în comerţ cu 
emisii scăzute de CO2 pe bază de hidrogen;

22. propune ca o componentă a unei 
politici energetice externe parteneriate 
pentru producerea de energie solară cu
state terţe din spaţiul mediteranean, care, în 
faza iniţială, au ca scop generarea 
energiei solare şi transferul acesteia în 
Uniunea Europeană prin cabluri de înaltă 
tensiune, iar într-o fază secundară, pot 
constitui fundamentul pentru producerea 
de hidrogen şi astfel accesul în comerţ cu 
emisii scăzute de CO2 pe bază de hidrogen;

Or. de

Amendamentul 76
Peter Liese

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. propune ca o componentă a unei 
politici energetice externe parteneriate 
pentru producerea de energie solară cu 
state terţe din spaţiul mediteranean, care 
reprezintă fundamentul pentru producerea 
de hidrogen şi astfel accesul în comerţ cu 
emisii scăzute de CO2 pe bază de hidrogen;

22. propune, ca o componentă a unei 
politici energetice externe, parteneriate 
pentru producerea de energie solară cu 
state terţe din spaţiul mediteranean, care 
reprezintă fundamentul pentru generarea 
energiei solare şi transferul acesteia în 
Uniunea Europeană prin mijloace cum ar 
fi hidrogenul şi alte noi tehnologii şi,
astfel, accesul în comerţ cu emisii scăzute 
de CO2 pe bază de hidrogen;

Or. de
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Amendamentul 77
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. propune ca o componentă a unei 
politici energetice externe parteneriate 
pentru producerea de energie solară cu 
state terţe din spaţiul mediteranean, care 
reprezintă fundamentul pentru producerea 
de hidrogen şi astfel accesul în comerţ cu 
emisii scăzute de CO2 pe bază de 
hidrogen;

22. propune ca o componentă a unei 
politici energetice externe parteneriate 
pentru producerea de energie solară cu 
state terţe din spaţiul mediteranean, care 
reprezintă fundamentul pentru producerea 
de electricitate şi de hidrogen şi astfel 
accesul în comerţ a energiei regenerabile;

Or. en

Amendamentul 78
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. face apel către politică şi economie să 
investească în infrastructură, reţele şi 
conducte pentru exploatarea energiei 
electrice solare în vederea producerii de 
hidrogen şi să li se ofere statelor terţe în 
cadrul parteneriatelor energetice 
programe de dezvoltare pentru instituţiile 
necesare, infrastructuri precum şi 
programele de instruire pentru specialiştii 
locali şi căi de acces în reţea pentru 
necesarul propriu;

23. face apel către politică şi economie să 
investească în infrastructură, reţele şi 
conducte pentru exploatarea energiei 
electrice solare în vederea producerii de 
hidrogen;

Or. sl
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Amendamentul 79
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. face apel către politică şi economie să 
investească în infrastructură, reţele şi 
conducte pentru exploatarea energiei 
electrice solare în vederea producerii de 
hidrogen şi să li se ofere statelor terţe în 
cadrul parteneriatelor energetice programe 
de dezvoltare pentru instituţiile necesare, 
infrastructuri precum şi programele de 
instruire pentru specialiştii locali şi căi de 
acces în reţea pentru necesarul propriu;

23. face apel către politică şi economie să 
investească în infrastructură, reţele şi 
conducte pentru exploatarea energiei 
electrice solare în vederea producerii de 
electricitate, hidrogen şi apă şi să li se 
ofere statelor terţe în cadrul parteneriatelor 
energetice programe de dezvoltare pentru 
instituţiile necesare, infrastructuri precum 
şi programele de instruire pentru 
specialiştii locali şi căi de acces în reţea 
pentru necesarul propriu;

Or. en

Amendamentul 80
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. face apel către politică şi economie să 
investească în infrastructură, reţele şi 
conducte pentru exploatarea energiei 
electrice solare în vederea producerii de 
hidrogen şi să li se ofere statelor terţe în 
cadrul parteneriatelor energetice programe 
de dezvoltare pentru instituţiile necesare, 
infrastructuri precum şi programele de 
instruire pentru specialiştii locali şi căi de 
acces în reţea pentru necesarul propriu;

23. face apel către politică şi economie să 
investească în infrastructură, reţele şi 
conducte pentru exploatarea energiei 
electrice solare şi pentru producerea de 
hidrogen şi să li se ofere statelor terţe în 
cadrul parteneriatelor energetice programe 
de dezvoltare pentru instituţiile necesare, 
infrastructuri precum şi programele de 
instruire pentru specialiştii locali şi căi de 
acces în reţea pentru necesarul propriu;

Or. de
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Amendamentul 81
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. solicită politicienilor şi comunităţii 
de afaceri să ofere ţărilor terţe, prin 
intermediul parteneriatelor energetice, 
programe pentru înfiinţarea instituţiilor, a 
infrastructurilor şi a programelor de 
formare necesare pentru experţi locali şi 
pentru accesarea reţelei în scopuri 
proprii;

Or. sl

Amendamentul 82
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. face apel către statele membre să 
dezvolte în continuare conform
posibilităţilor locale sau regionale cota de 
energie generată de vânt, care a devenit 
deja prin stimulare intensivă o formă 
tradiţională de exploatare a energiei, ca şi 
cota de energie generată de apă şi cea de 
energie geotermică în mixul energetic şi să 
se utilizeze în continuare potenţialul de 
dezvoltare disponibil chiar şi cu ajutorul 
iniţiativelor europene de cercetare şi a 
coordonării prin reţele de excelenţă;

24. face apel către statele membre să 
dezvolte în continuare conform 
posibilităţilor locale sau regionale cota de 
energie generată de vânt, care a devenit 
deja prin stimulare intensivă o formă 
tradiţională de exploatare a energiei, ca şi 
cota de hidroenergie şi cea de energie 
geotermală în mixul energetic şi să se 
utilizeze în continuare potenţialul de 
dezvoltare disponibil chiar şi cu ajutorul 
iniţiativelor europene de cercetare şi a 
coordonării prin reţele de excelenţă;

(Amendament lingvistic – nu priveşte 
versiunea în limba română)

Or. en
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Amendamentul 83
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Nu priveşte versiunea în limba engleză.

Or. sl

Amendamentul 84
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. subliniază că utilizarea eficientă la 
scară largă a energiei eoliene şi a altor 
forme de surse de energie regenerabile va 
necesita investiţii în reţelele europene de 
electricitate;

Or. en</Original>

Amendamentul 85
Peter Liese

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază potenţialul însemnat de 
utilizare a biomasei pentru producerea de 
energie menită să diminueze emisiile de 
gaze cu efect de seră şi se solicită o 
strategie europeană de utilizarea a 
biomasei la încălzire şi răcire;

25. subliniază potenţialul însemnat de 
utilizare a biomasei pentru producerea de 
energie menită să diminueze emisiile de 
gaze cu efect de seră;

Or. de
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Amendamentul 86
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază potenţialul însemnat de 
utilizare a biomasei pentru producerea de 
energie menită să diminueze emisiile de 
gaze cu efect de seră şi se solicită o 
strategie europeană de utilizarea a biomasei 
la încălzire şi răcire;

25. subliniază potenţialul însemnat de 
utilizare a biomasei produse în mod 
durabil pentru producerea de energie 
menită să diminueze emisiile de gaze cu 
efect de seră şi se solicită o strategie 
europeană de utilizarea a biomasei la 
încălzire şi răcire, respectând principiul 
„alimentele pe primul loc”;

Or. en</Original>

Amendamentul 87
Johannes Blokland

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază potenţialul însemnat de 
utilizare a biomasei pentru producerea de 
energie menită să diminueze emisiile de 
gaze cu efect de seră şi se solicită o 
strategie europeană de utilizarea a biomasei 
la încălzire şi răcire;

25. subliniază potenţialul însemnat de 
utilizare a biomasei durabile pentru 
producerea de energie menită să diminueze 
emisiile de gaze cu efect de seră şi se 
solicită o strategie europeană de utilizarea 
a biomasei durabile la încălzire şi răcire;

Or. nl

Amendamentul 88
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 25
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază potenţialul însemnat de 
utilizare a biomasei pentru producerea de 
energie menită să diminueze emisiile de 
gaze cu efect de seră şi se solicită o 
strategie europeană de utilizarea a biomasei 
la încălzire şi răcire;

25. subliniază potenţialul însemnat de 
utilizare a biomasei pentru producerea de 
energie menită să diminueze emisiile de 
gaze cu efect de seră şi se solicită o 
strategie europeană de utilizarea a biomasei 
la încălzire şi răcire, precum şi la
producţia gazului/H2;

Or. en</Original>

Amendamentul 89
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază potenţialul însemnat de 
utilizare a biomasei pentru producerea de 
energie menită să diminueze emisiile de 
gaze cu efect de seră şi se solicită o
strategie europeană de utilizarea a biomasei 
la încălzire şi răcire;

25. subliniază potenţialul însemnat de 
utilizare a biomasei pentru producerea de 
energie menită să diminueze emisiile de 
gaze cu efect de seră şi se solicită o 
strategie europeană de utilizarea durabilă a 
biomasei la încălzire şi răcire;

Or. en</Original>

Amendamentul 90
Peter Liese

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. solicită o strategie europeană pentru 
exploatarea surselor de energie 
regenerabile în scopul asigurării energiei 
pentru încălzire şi răcire;

Or. de
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Amendamentul 91
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. solicită Comisiei să prezinte o analiză 
cuprinzătoare a tuturor emisiilor în întregul 
ciclu de viaţă al bioenergiei pentru a 
determina ce rol poate juca biomasa ca 
furnizor de energie în viitor; aici s-ar putea, 
de asemenea, verifica şansele de 
îmbunătăţire a valorii calorice a biomasei, 
care rezultă prin încrucişări de plante sau 
prin utilizarea biotehnologiei, în ceea ce 
priveşte avantajele şi dezavantajele în mod 
receptiv;

26. solicită Comisiei să prezinte o analiză 
cuprinzătoare a tuturor emisiilor în întregul 
ciclu de viaţă al surselor individuale de 
bioenergie pentru a determina ce rol poate 
juca biomasa ca furnizor de energie în 
viitor; aici s-ar putea, de asemenea, verifica 
şansele de îmbunătăţire a valorii calorice a 
biomasei, care rezultă prin încrucişări de 
plante sau prin utilizarea biotehnologiei, în 
ceea ce priveşte avantajele şi dezavantajele 
în mod receptiv;

Or. sl

Amendamentul 92
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. solicită Comisiei să prezinte o analiză 
cuprinzătoare a tuturor emisiilor în întregul 
ciclu de viaţă al bioenergiei pentru a 
determina ce rol poate juca biomasa ca 
furnizor de energie în viitor; aici s-ar putea, 
de asemenea, verifica şansele de 
îmbunătăţire a valorii calorice a biomasei, 
care rezultă prin încrucişări de plante sau 
prin utilizarea biotehnologiei, în ceea ce 
priveşte avantajele şi dezavantajele în mod 
receptiv;

26. solicită Comisiei să prezinte o analiză 
cuprinzătoare a tuturor emisiilor în întregul 
ciclu de viaţă al bioenergiei pentru a 
determina ce rol poate juca biomasa 
provenită din reziduuri şi culturi speciale 
ca furnizor de energie în viitor; aici s-ar 
putea, de asemenea, verifica şansele de 
îmbunătăţire a valorii calorice a biomasei, 
care rezultă prin încrucişări de plante sau 
prin utilizarea biotehnologiei, în ceea ce 
priveşte avantajele şi dezavantajele în mod 
receptiv;

Or. en</Original>
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Amendamentul 93
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez + Adam Gierek + Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. opinează că o viitoare politică 
energetică orientată către diminuarea 
emisiilor de CO2 ar trebui să verifice şi 
energia nucleară în privinţa posibilei ei 
contribuţii într-un mix energetic al 
viitorului şi aici nu doar posibila evitare a 
dioxidului de carbon ar trebui să se afle 
în centrul dezbaterilor, ci şi necesarul de 
investiţii, siguranţa aprovizionării cu 
uraniu, funcţionarea instalaţiei, chestiuni 
de securitate tehnologică şi 
internaţională, ca şi chestiunea 
nerezolvată a depozitării finale a 
deşeurilor în comparaţie cu sursele de 
energie regenerabilă;

eliminat

Or. en</Original>

Amendamentul 94
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. opinează că o viitoare politică 
energetică orientată către diminuarea 
emisiilor de CO2 ar trebui să verifice şi 
energia nucleară în privinţa posibilei ei 
contribuţii într-un mix energetic al 
viitorului şi aici nu doar posibila evitare a 
dioxidului de carbon ar trebui să se afle 
în centrul dezbaterilor, ci şi necesarul de 
investiţii, siguranţa aprovizionării cu 

27. opinează că o viitoare politică 
energetică orientată către diminuarea 
emisiilor de CO2 ar trebui să ia în 
considerare şi energia nucleară în privinţa 
posibilei ei contribuţii într-un mix 
energetic al viitorului, fiind comparabilă 
cu cea a oricărei surse de energie care 
poate genera centralizat electricitate 
pentru pieţele europene; arată că, astfel



PE414.179v01-00 48/101 AM\746497RO.doc

RO

uraniu, funcţionarea instalaţiei, chestiuni 
de securitate tehnologică şi 
internaţională, ca şi chestiunea 
nerezolvată a depozitării finale a 
deşeurilor în comparaţie cu sursele de 
energie regenerabilă;

cum prevede Forumul european pentru 
energie nucleară, înfiinţat de către 
Consiliul European, energia nucleară nu 
emite dioxid de carbon şi este o soluţie 
competitivă şi posibilă din punct de vedere 
al costurilor, al impactului minor asupra 
mediului şi al nivelului ridicat de 
siguranţă; consideră că sectorul energiei 
nucleare oferă valoare internă 
semnificativă adăugată, datorată faptului 
că o mare parte a lanţului de 
aprovizionare este situată pe teritoriul 
statelor europene; subliniază faptul că 
utilizarea în mod responsabil a energiei 
nucleare atrage după sine obligaţia 
respectării limitărilor instituţionale şi 
tehnologice existente, pentru a se 
împiedica proliferarea şi pentru a se 
construi infrastructura necesară 
depozitării deşeurilor radioactive;

Or. en</Original>

Amendamentul 95
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. opinează că o viitoare politică 
energetică orientată către diminuarea 
emisiilor de CO2 ar trebui să verifice şi 
energia nucleară în privinţa posibilei ei 
contribuţii într-un mix energetic al 
viitorului şi aici nu doar posibila evitare a 
dioxidului de carbon ar trebui să se afle 
în centrul dezbaterilor, ci şi necesarul de 
investiţii, siguranţa aprovizionării cu 
uraniu, funcţionarea instalaţiei, chestiuni 
de securitate tehnologică şi 
internaţională, ca şi chestiunea 
nerezolvată a depozitării finale a 
deşeurilor în comparaţie cu sursele de 
energie regenerabilă;

27. opinează că, pentru a reduce emisiile 
de gaze cu efect de seră din sectorul 
energetic, este nevoie de utilizarea mai 
mare a tehnologiilor cu emisii reduse de 
carbon, cum ar fi energia nucleară, care 
contribuie, de asemenea, la siguranţa 
aprovizionării;
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Or. fr

Amendamentul 96
Dorette Corbey, Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. opinează că o viitoare politică 
energetică orientată către diminuarea 
emisiilor de CO2 ar trebui să verifice şi 
energia nucleară în privinţa posibilei ei 
contribuţii într-un mix energetic al 
viitorului şi aici nu doar posibila evitare a 
dioxidului de carbon ar trebui să se afle în 
centrul dezbaterilor, ci şi necesarul de 
investiţii, siguranţa aprovizionării cu 
uraniu, funcţionarea instalaţiei, chestiuni 
de securitate tehnologică şi internaţională,
ca şi chestiunea nerezolvată a depozitării 
finale a deşeurilor în comparaţie cu 
sursele de energie regenerabilă;

27. opinează că, dacă o viitoare politică 
energetică orientată către reducerea 
dioxidului de carbon se referă şi la 
energia nucleară, atunci aceasta trebuie 
să se concentreze nu numai asupra 
posibilei reduceri a emisiilor de dioxid de 
carbon ci şi asupra necesarului de investiţii, 
siguranţei aprovizionării cu uraniu, 
funcţionării instalaţiei, chestiunilor de 
securitate tehnologică şi internaţională, ca 
şi chestiunea nerezolvată a depozitării 
finale a deşeurilor;

Or. en

Amendamentul 97
Fiona Hall, Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. opinează că o viitoare politică 
energetică orientată către diminuarea 
emisiilor de CO2 ar trebui să verifice şi
energia nucleară în privinţa posibilei ei 
contribuţii într-un mix energetic al 
viitorului şi aici nu doar posibila evitare a 
dioxidului de carbon ar trebui să se afle în 
centrul dezbaterilor, ci şi necesarul de 
investiţii, siguranţa aprovizionării cu 

27. opinează că o viitoare politică 
energetică care ţine seama de diminuarea 
emisiilor de CO2 ar trebui să verifice şi 
energia nucleară în privinţa posibilei ei 
contribuţii într-un mix energetic al 
viitorului şi aici nu doar posibila evitare a 
dioxidului de carbon ar trebui să se afle în 
centrul dezbaterilor, ci şi necesarul de 
investiţii, rezervele globale limitate de 
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uraniu, funcţionarea instalaţiei, chestiuni 
de securitate tehnologică şi internaţională,
ca şi chestiunea nerezolvată a depozitării 
finale a deşeurilor în comparaţie cu sursele 
de energie regenerabilă;

uraniu şi siguranţa aprovizionării cu 
acesta, funcţionarea instalaţiei, chestiuni 
de securitate tehnologică şi internaţională,
ca şi chestiunea nerezolvată a depozitării 
finale a deşeurilor în comparaţie cu sursele 
de energie regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 98
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. opinează că o viitoare politică 
energetică orientată către diminuarea 
emisiilor de CO2 ar trebui să verifice şi 
energia nucleară în privinţa posibilei ei 
contribuţii într-un mix energetic al 
viitorului şi aici nu doar posibila evitare a 
dioxidului de carbon ar trebui să se afle în 
centrul dezbaterilor, ci şi necesarul de 
investiţii, siguranţa aprovizionării cu 
uraniu, funcţionarea instalaţiei, chestiuni 
de securitate tehnologică şi internaţională,
ca şi chestiunea nerezolvată a depozitării 
finale a deşeurilor în comparaţie cu sursele
de energie regenerabilă;

27. opinează că o viitoare politică 
energetică orientată către diminuarea 
emisiilor de CO2 ar trebui să verifice şi 
energia nucleară în privinţa posibilei ei 
contribuţii într-un mix energetic al 
viitorului şi aici nu doar posibila evitare a 
dioxidului de carbon ar trebui să se afle în 
centrul dezbaterilor, ci şi necesarul de 
investiţii, siguranţa aprovizionării cu 
uraniu, funcţionarea instalaţiei, 
branşamentele folosite pentru producerea 
armelor nucleare, chestiuni de securitate 
tehnologică şi internaţională, ca şi 
chestiunea nerezolvată a depozitării finale 
a deşeurilor în comparaţie cu sursele de 
energie regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 99
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluţie
Punctul 27



AM\746497RO.doc 51/101 PE414.179v01-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. opinează că o viitoare politică 
energetică orientată către diminuarea 
emisiilor de CO2 ar trebui să verifice şi 
energia nucleară în privinţa posibilei ei 
contribuţii într-un mix energetic al 
viitorului şi aici nu doar posibila evitare a 
dioxidului de carbon ar trebui să se afle în 
centrul dezbaterilor, ci şi necesarul de 
investiţii, siguranţa aprovizionării cu 
uraniu, funcţionarea instalaţiei, chestiuni 
de securitate tehnologică şi internaţională,
ca şi chestiunea nerezolvată a depozitării 
finale a deşeurilor în comparaţie cu sursele 
de energie regenerabilă;

27. opinează că o viitoare politică 
energetică orientată către diminuarea 
emisiilor de CO2 ar trebui să verifice şi 
energia nucleară în privinţa posibilei ei 
contribuţii într-un mix energetic al 
viitorului şi aici nu doar posibila evitare a 
dioxidului de carbon ar trebui să se afle în 
centrul dezbaterilor, ci şi necesarul de 
investiţii, siguranţa aprovizionării cu 
uraniu, funcţionarea instalaţiei, chestiuni 
de securitate tehnologică şi internaţională,
ca şi chestiunea depozitării finale a 
deşeurilor în comparaţie cu sursele de 
energie regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 100
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. invită UE şi statele membre să se 
asigure că un context de concurenţă 
reglementată pentru energia nucleară în 
Europa reprezintă o prioritate esenţială în 
contextul unei pieţe europene a energiei 
cu caracter concurenţial; subliniază 
faptul că adoptarea unui cadru juridic 
mult mai avansat privind energia 
nucleară, care să ţină seama de cele mai 
înalte standarde de siguranţă şi securitate, 
ar trebui să garanteze utilizarea sporită şi 
responsabilă a acestei surse de energie;

Or. en
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Amendamentul 101
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. consideră că producerea combinată 
de electricitate şi căldură reprezintă o 
soluţie eficientă, economică şi care ţine 
seama de mediu;

Or. en

Amendamentul 102
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Propunere de rezoluţie
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. remarcă faptul că, cea mai mare 
parte a finanţării comunitare alocată 
fisiunii în temeiul celui de al şaptelea 
program-cadru al Comunităţii Europene 
Atomice (Euratom) pentru activităţi de 
cercetare şi formare în domeniul nuclear 
(2007-2011) este alocată cercetării privind 
siguranţa şi remarcă faptul că pentru a 
respecta cel mai bine criteriile strategice 
ale Uniunii, eforturile Comunităţii ar 
trebui să se alieze cu cercetarea orientată 
spre dezvoltarea unei noi generaţii de 
tehnologii nucleare de durată care să 
permită ca potenţialul energiei nucleare 
să fie extins pe durata a mii de ani prin 
îmbunătăţirea eficienţei combustibililor şi 
prin reducerea semnificativă a volumului 
de deşeuri finale;

Or. fr
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Amendamentul 103
Rebecca Harms + Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Matthias Groote

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. consideră cercetarea fezabilităţii 
tehnologice a fuziunii nucleare în 
reactorul de cercetare ITER ca fiind 
primul pas pentru a se face apropierea de 
utilizarea comercială a acestei forme de 
energie şi se accentuează că atingerea 
acestui obiectiv depinde foarte mult dacă 
finanţarea cercetării pe termen lung este 
garantată, iar o extindere a mijloacelor 
disponibile este luată în considerare 
pentru a se realiza proiectul mai repede;

eliminat

Or. en

Amendamentul 104
Fiona Hall, Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. consideră cercetarea fezabilităţii 
tehnologice a fuziunii nucleare în reactorul 
de cercetare ITER ca fiind primul pas 
pentru a se face apropierea de utilizarea
comercială a acestei forme de energie şi se 
accentuează că atingerea acestui obiectiv 
depinde foarte mult dacă finanţarea 
cercetării pe termen lung este garantată, iar 
o extindere a mijloacelor disponibile este 
luată în considerare pentru a se realiza 
proiectul mai repede;

28. consideră cercetarea fezabilităţii 
tehnologice a fuziunii nucleare în reactorul 
de cercetare ITER ca fiind primul pas 
pentru a se face apropierea de utilizarea 
comercială a acestei forme de energie şi se 
accentuează că atingerea acestui obiectiv 
depinde foarte mult dacă finanţarea 
cercetării pe termen lung este garantată;

Or. en
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Amendamentul 105
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. consideră cercetarea fezabilităţii 
tehnologice a fuziunii nucleare în reactorul 
de cercetare ITER ca fiind primul pas 
pentru a se face apropierea de utilizarea 
comercială a acestei forme de energie şi se 
accentuează că atingerea acestui obiectiv 
depinde foarte mult dacă finanţarea 
cercetării pe termen lung este garantată, iar 
o extindere a mijloacelor disponibile este 
luată în considerare pentru a se realiza 
proiectul mai repede;

28. consideră cercetarea fezabilităţii 
tehnologice a fuziunii nucleare în reactorul 
de cercetare ITER ca fiind primul pas 
pentru a se face apropierea de utilizarea 
comercială a acestei forme de energie şi se 
accentuează că atingerea acestui obiectiv 
depinde foarte mult dacă finanţarea de la 
bugetul UE a cercetării pe termen lung 
este garantată, iar o extindere a mijloacelor 
respective este luată în considerare pentru a 
se realiza proiectul mai repede;

Or. pl

Amendamentul 106
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. consideră cercetarea fezabilităţii 
tehnologice a fuziunii nucleare în reactorul 
de cercetare ITER ca fiind primul pas 
pentru a se face apropierea de utilizarea 
comercială a acestei forme de energie şi se 
accentuează că atingerea acestui obiectiv 
depinde foarte mult dacă finanţarea 
cercetării pe termen lung este garantată, iar 
o extindere a mijloacelor disponibile este 
luată în considerare pentru a se realiza 
proiectul mai repede;

28. consideră cercetarea fezabilităţii 
tehnologice a fuziunii nucleare în reactorul 
de cercetare ITER ca fiind primul pas 
pentru a se face apropierea de utilizarea 
comercială şi ştiinţifică a acestei forme de 
energie şi se accentuează că atingerea 
acestui obiectiv depinde foarte mult dacă 
finanţarea cercetării pe termen lung este 
garantată, iar o extindere a mijloacelor 
disponibile este luată în considerare pentru 
a se realiza proiectul mai repede;

Or. en
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Amendamentul 107
Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că producerea de 
biocombustibili este răspunzătoare parţial 
pentru preţurile ridicate ale alimentelor, 
totuşi o renunţare la biocombustibili nici 
nu poate rezolva problema foametei în 
lume, nici nu poate răspunde la întrebarea 
legată de o mobilitate suportabilă pentru 
climă;

29. constată că producerea de 
biocombustibili este răspunzătoare parţial 
pentru preţurile ridicate ale alimentelor,
prin intensificarea pierderii biodiversităţii 
şi prin despăduriri, totuşi o renunţare la 
biocombustibili nici nu poate rezolva 
problema foametei în lume, nici nu poate 
răspunde la întrebarea legată de o 
mobilitate suportabilă pentru climă;

Or. en

Amendamentul 108
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că producerea de 
biocombustibili este răspunzătoare parţial 
pentru preţurile ridicate ale alimentelor, 
totuşi o renunţare la biocombustibili nici 
nu poate rezolva problema foametei în 
lume, nici nu poate răspunde la întrebarea 
legată de o mobilitate suportabilă pentru 
climă;

29. constată că producerea de 
biocombustibili trebuie să fie realizată 
printr-un proces verificabil şi de durată şi 
o renunţare la biocombustibili nici nu poate 
rezolva problema foametei în lume, nici nu 
poate răspunde la întrebarea legată de o 
mobilitate suportabilă pentru climă;

Or. en

Amendamentul 109
Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 29
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că producerea de 
biocombustibili este răspunzătoare parţial
pentru preţurile ridicate ale alimentelor, 
totuşi o renunţare la biocombustibili nici 
nu poate rezolva problema foametei în 
lume, nici nu poate răspunde la 
întrebarea legată de o mobilitate 
suportabilă pentru climă;

29. constată că o anumită categorie a 
producerii de combustibili poate avea un 
impact negativ asupra preţurilor 
alimentelor dar în acelaşi timp 
biocombustibilii pot fi produşi în mod 
responsabil;

Or. en

Amendamentul 110
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. propune Comisiei să reconsidere 
conceptul unei cote fixe pentru 
biocombustibili şi în locul acestuia să 
dezvolte scenarii flexibile care iau în 
considerare necesarul în creştere de 
suprafeţe cultivabile la nivel global pentru 
alimente şi furaje în agricultură, ca şi 
chestiunea importurilor necesare de 
biocombustibili în UE pentru a se face 
faţă cerinţelor mobilităţii Europene şi 
transporturilor de bunuri în viitor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 111
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 30



AM\746497RO.doc 57/101 PE414.179v01-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. propune Comisiei să reconsidere 
conceptul unei cote fixe pentru 
biocombustibili şi în locul acestuia să 
dezvolte scenarii flexibile care iau în 
considerare necesarul în creştere de 
suprafeţe cultivabile la nivel global pentru 
alimente şi furaje în agricultură, ca şi 
chestiunea importurilor necesare de 
biocombustibili în UE pentru a se face 
faţă cerinţelor mobilităţii Europene şi 
transporturilor de bunuri în viitor;

30. propune Comisiei să abandoneze cota 
fixă pentru biocombustibili şi în locul 
acesteia să dezvolte scenarii flexibile care 
iau în considerare necesarul în creştere de 
suprafeţe cultivabile la nivel global pentru 
alimente şi furaje în agricultură;

Or. en

Amendamentul 112
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Dan 
Jørgensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. propune Comisiei să reconsidere 
conceptul unei cote fixe pentru 
biocombustibili şi în locul acestuia să 
dezvolte scenarii flexibile care iau în 
considerare necesarul în creştere de 
suprafeţe cultivabile la nivel global pentru 
alimente şi furaje în agricultură, ca şi 
chestiunea importurilor necesare de 
biocombustibili în UE pentru a se face faţă 
cerinţelor mobilităţii Europene şi 
transporturilor de bunuri în viitor;

30. propune Comisiei să dezvolte scenarii 
privind cotele fixe pentru biocombustibilii 
utilizaţi în transport care să ia în 
considerare nu numai necesarul în creştere 
de suprafeţe cultivabile la nivel global 
pentru alimente şi furaje în agricultură 
precum şi impactul asupra resurselor de 
apă dar şi chestiunea importurilor necesare 
de biocombustibili în UE pentru a se face 
faţă cerinţelor mobilităţii Europene şi 
transporturilor de bunuri în viitor;

Or. en
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Amendament 113
Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. propune Comisiei să reconsidere 
conceptul unei cote fixe pentru 
biocombustibili şi în locul acestuia să 
dezvolte scenarii flexibile care iau în 
considerare nu numai necesarul în creştere 
de suprafeţe cultivabile la nivel global 
pentru alimente şi furaje în agricultură ci 
şi chestiunea importurilor necesare de 
biocombustibili în UE pentru a se face 
faţă cerinţelor mobilităţii Europene şi 
transporturilor de bunuri în viitor;

propune Comisiei să reconsidere conceptul 
unei cote fixe pentru biocombustibili şi în 
locul acestuia să dezvolte politici flexibile 
care iau mai bine în considerare caracterul 
complex al producerii de biocombustibili, 
inclusiv durata de viaţă a emisiilor GES 
(gaze cu efect de seră), precum şi 
evaluarea efectelor indirecte;

Or. en

Amendamentul 114
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. consideră implicarea ţărilor în curs de 
dezvoltare într-o strategie pe termen lung 
pentru dezvoltarea producţiei de 
biocombustibili ca fiind indispensabilă 
pentru a se cerceta dacă se pot planifica din 
punct de vedere economic şi dacă sunt 
economic eficiente, pentru a se da un 
răspuns la problema dezvoltării durabile 
ecologice şi nu în ultimul rând să se 
înlesnească dezvoltarea socială şi 
îmbunătăţirile veniturilor pe termen lung;

31. consideră implicarea ţărilor în curs de 
dezvoltare într-o strategie pe termen lung 
pentru dezvoltarea producţiei de 
biocombustibili ca fiind indispensabilă 
pentru a se cerceta dacă se pot planifica din 
punct de vedere economic şi dacă sunt 
economic eficiente, pentru a se da un 
răspuns la problema dezvoltării durabile 
ecologice, pentru a asigura o producţie 
suficientă de alimente şi nu în ultimul rând 
să se înlesnească dezvoltarea socială şi 
îmbunătăţirile veniturilor pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 115
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. consideră implicarea ţărilor în curs de 
dezvoltare într-o strategie pe termen lung 
pentru dezvoltarea producţiei de 
biocombustibili ca fiind indispensabilă 
pentru a se cerceta dacă se pot planifica din 
punct de vedere economic şi dacă sunt 
economic eficiente, pentru a se da un 
răspuns la problema dezvoltării durabile 
ecologice şi nu în ultimul rând să se 
înlesnească dezvoltarea socială şi 
îmbunătăţirile veniturilor pe termen lung;

31. consideră implicarea ţărilor în curs de 
dezvoltare într-o strategie pe termen lung 
pentru dezvoltarea producţiei de 
biocombustibili ca fiind indispensabilă 
pentru a se cerceta dacă se pot planifica din 
punct de vedere economic şi dacă sunt 
economic eficiente, pentru a se da un 
răspuns la problema dezvoltării durabile 
ecologice şi nu în ultimul rând să se 
înlesnească dezvoltarea socială şi 
îmbunătăţirile veniturilor pe termen lung, 
pentru a se asigura că şi ţările în curs de 
dezvoltare beneficiază de formarea 
necesară pentru a putea respecta criteriile 
Uniunii privind durabilitatea;

Or. en

Amendamentul 116
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Propunere de rezoluţie
Punctul 32

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. face apel la Comisie şi la statele 
membre să intensifice cercetarea şi 
dezvoltarea biocombustibililor de a doua 
generaţie, să le înzestreze cu fondurile 
necesare şi să le lege de obiective de 
dezvoltare fixe pentru agricultură şi 
utilizarea biomasei;

32. face apel la Comisie şi la statele 
membre să intensifice cercetarea şi 
dezvoltarea biocombustibililor de a doua 
generaţie şi să le înzestreze cu fondurile 
necesare;

Or. en
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Amendamentul 117
Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 32

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. face apel la Comisie şi la statele 
membre să intensifice cercetarea şi 
dezvoltarea biocombustibililor de a doua 
generaţie, să le înzestreze cu fondurile 
necesare şi să le lege de obiective de 
dezvoltare fixe pentru agricultură şi 
utilizarea biomasei;

32. face apel la Comisie şi la statele 
membre să intensifice cercetarea şi 
dezvoltarea biocombustibililor evoluaţi, să 
le înzestreze cu fondurile necesare şi să le 
lege de obiective de dezvoltare fixe pentru 
producerea de bioenergie;

Or. en

Amendamentul 118
Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32a. invită Comisia şi statele membre să 
folosească experienţa câştigată din 
dezvoltarea criteriilor de durabilitate în 
cadrul UE pentru a promova în mod activ 
dezvoltarea unor standarde globale 
privind biocombustibilii;

Or. en

Amendamentul 119
Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. face apel la Comisie să verifice lipsa de 
obligativitate a obiectivului de 20% pentru 

33. face apel la Comisie şi la statele 
membre să îşi exprime acordul privind
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eficienţa energetică până în 2020 şi, după 
caz, să propună Comisiei să facă acest 
obiectiv obligatoriu;

obiectivul obligatoriu cu privire la 
eficienţa energetică stabilit pentru 2020 
de cel puţin 20%;

Or. en

Amendamentul 120
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. face apel la Comisie să verifice lipsa de 
obligativitate a obiectivului de 20% pentru 
eficienţa energetică până în 2020 şi, după 
caz, să propună Comisiei să facă acest 
obiectiv obligatoriu;

33. face apel la Comisie să prezinte
Parlamentului şi Comisiei o propunere 
legislativă prin care să se solicite ca 
obiectivul de 20% pentru eficienţa 
energetică până în 2020 să devină
obligatoriu;

Or. en

Amendamentul 121
Johannes Blokland

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. face apel la Comisie să verifice lipsa de 
obligativitate a obiectivului de 20% pentru 
eficienţa energetică până în 2020 şi, după 
caz, să propună Comisiei să facă acest 
obiectiv obligatoriu;

33. face apel la Comisie să verifice lipsa de 
obligativitate a obiectivului de 20% pentru 
eficienţa energetică până în 2020 şi să 
propună Comisiei să facă acest obiectiv 
obligatoriu;

Or. nl
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Amendamentul 122
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. face apel la Comisie să verifice lipsa de 
obligativitate a obiectivului de 20% pentru 
eficienţa energetică până în 2020 şi, după 
caz, să propună Comisiei să facă acest 
obiectiv obligatoriu;

33. face apel la Comisie să verifice lipsa de 
obligativitate a obiectivului de 20% pentru 
eficienţa energetică până în 2020 şi să 
propună Comisiei să facă acest obiectiv 
obligatoriu prin intermediul unor măsuri 
clare pentru fiecare sector relevant prin 
care să se stabilească obiective concrete;

Or. en

Amendamentul 123
Elisa Ferreira, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez, Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. face apel la Comisie să verifice lipsa de 
obligativitate a obiectivului de 20% pentru 
eficienţa energetică până în 2020 şi, după 
caz, să propună Comisiei să facă acest 
obiectiv obligatoriu;

33. face apel la Comisie să verifice lipsa de 
obligativitate a obiectivului de 20% pentru 
eficienţa energetică până în 2020 şi, după 
caz, să propună Comisiei să facă acest 
obiectiv obligatoriu, de asemenea, 
evidenţiază necesitatea de a explora 
posibilitatea de a stabili obiective 
interimare de reducere;

Or. en

Amendamentul 124
Markus Pieper

Propunere de rezoluţie
Punctul 33a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33a. face apel la Comisie să se asigure că 
cultivarea durabilă a biomasei pentru 
producţia mondială de biocombustibili 
este la un nivel care respectă cerinţele 
dreptului comunitar privind mediul şi 
cerinţele ecocondiţionalităţii în temeiul 
politicii agricole comune.

Or. de

Amendamentul 125
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. cere o campanie informativă largă la 
nivel local adresată cetăţenilor pentru 
creşterea eficienţei energetice 
descentralizate, în care să se ofere 
termografii cu bilanţurile energetice ale 
proprietarilor de case şi apartamente şi 
propuneri de finanţare pentru posibile 
măsuri de modernizare după modelul 
microcreditelor;

34. cere o campanie informativă largă la 
nivel local adresată cetăţenilor pentru 
creşterea eficienţei energetice 
descentralizate, în care să se ofere servicii 
de furnizare a energiei libere, imparţiale 
şi diversificate inclusiv termografii cu 
bilanţurile energetice ale proprietarilor de 
case şi apartamente şi propuneri de 
finanţare pentru posibile măsuri de 
modernizare după modelul microcreditelor;

Or. en

Amendamentul 126
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. cere o campanie informativă largă la 
nivel local adresată cetăţenilor pentru 

34. cere o campanie informativă largă la 
nivel local adresată cetăţenilor pentru 
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creşterea eficienţei energetice 
descentralizate, în care să se ofere 
termografii cu bilanţurile energetice ale 
proprietarilor de case şi apartamente şi 
propuneri de finanţare pentru posibile 
măsuri de modernizare după modelul 
microcreditelor;

creşterea eficienţei energetice 
descentralizate, în care să se ofere 
termografii cu bilanţurile energetice ale 
proprietarilor de case şi apartamente, cu 
exemple luate din viaţa de zi cu zi, precum
şi propuneri de finanţare pentru posibile 
măsuri de modernizare după modelul 
microcreditelor sau subvenţiilor; de 
asemenea, propune să se ofere stimulente 
pentru modernizarea proprietăţilor 
închiriate în scopul reducerii cantităţii de 
energie utilizată şi, acolo unde se poate, 
ratele de impozit asupra veniturilor din 
închirieri să fie în conformitate cu 
costurile investiţiilor;

Or. en

Amendamentul 127
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 34a (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

34a. face apel la Comisie şi la statele 
membre să ia măsuri active de creştere a 
sensibilităţii faţă de importanţa 
tehnologiei informaţiei şi a tehnologiei 
comunicaţiilor în vederea îmbunătăţirii 
eficienţei energetice, a dezvoltării durabile 
şi a calităţii vieţii cetăţenilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 128
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 36
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36. cere o coordonare europeană clară 
pentru dezvoltarea cogenerării şi integrarea 
în instalaţii industriale pentru a se garanta 
puncte de plecare pentru măsurile de 
protecţie a climei pe fondul creşterii 
eficienţei consumului de energie;

36. cere o coordonare europeană clară 
pentru dezvoltarea cogenerării de energie 
electrică şi integrarea în instalaţii 
industriale pentru a se garanta puncte de 
plecare pentru măsurile de protecţie a 
climei pe fondul creşterii eficienţei 
consumului de energie;

Or. sl

Amendamentul 129
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 36

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36. cere o coordonare europeană clară 
pentru dezvoltarea cogenerării şi integrarea 
în instalaţii industriale pentru a se garanta 
puncte de plecare pentru măsurile de 
protecţie a climei pe fondul creşterii 
eficienţei consumului de energie;

36. cere o coordonare europeană clară 
pentru dezvoltarea cogenerării şi a
trigenerării şi integrarea acestora în 
instalaţii industriale pentru a se garanta 
puncte de plecare pentru măsurile de 
protecţie a climei pe fondul creşterii 
eficienţei consumului de energie;

Or. en

Amendamentul 130
Fiona Hall, Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 37

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37. propune statelor membre să furnizeze 
stimulente de modernizare prin intermediul 
cotelor reduse de taxă pe valoarea adăugată 
la aplicarea măsurilor de modernizare şi 
dispozitivele utilizate în acestea, prin 

37. face apel la ECOFIN (Consiliul 
Afaceri Economice şi Financiare) să 
introducă o taxă pe valoarea adăugată 
redusă pentru mărfurile şi serviciile care 
economisesc energia, propune, în special, 
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orientarea taxelor pe pământ şi proprietate 
către eficienţa energetică a clădirilor sau 
prin întocmirea de certificate energetice;

ca statele membre să furnizeze stimulente 
de modernizare prin intermediul cotelor 
reduse de taxă pe valoarea adăugată la 
aplicarea măsurilor de modernizare şi 
dispozitivele utilizate în acestea, prin 
orientarea taxelor pe pământ şi proprietate 
către eficienţa energetică a clădirilor sau
prin punerea pe deplin în aplicare şi prin 
promovarea certificărilor de performanţă 
energetică;

Or. en

Amendamentul 131
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Propunere de rezoluţie
Punctul 38

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38. propune ca sistem stimulativ pentru 
modernizarea imobilelor închiriate să se 
reducă impozitele pe veniturile de 
închiriere corespunzător costurilor 
investiţiei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 132
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 38

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38. propune ca sistem stimulativ pentru 
modernizarea imobilelor închiriate să se 
reducă impozitele pe veniturile de 
închiriere corespunzător costurilor
investiţiei;

38. propune ca sistem stimulativ pentru 
modernizarea imobilelor închiriate să se 
reducă impozitele pe veniturile de 
închiriere corespunzător investiţiei în 
sistemele electrice şi de încălzire 
regenerabile, precum şi eficientizarea;
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Or. en

Amendamentul 133
Fiona Hall, Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38a. remarcă faptul că, dată fiind 
perioada îndelungată de viaţă a clădirilor,
este foarte important să se garanteze 
faptul că noile clădiri sunt construite la 
cele mai înalte standarde de eficienţă 
posibile, clădirile existente să fie aduse la 
zi în conformitate cu standardele 
contemporane şi să se utilizeze niveluri
minime de energie din surse regenerabile 
pentru toate clădirile sau pentru clădirile 
renovate care necesită încălzire şi răcire;

Or. en

Amendamentul 134
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 39

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39. face apel la instituţiile financiare 
locale şi la uniunile profesionale din 
statele membre să facă un leitmotiv 
pentru arhitecţi şi ingineri constructori 
din criteriul eficienţei energetice la noile 
clădiri, unde prevederile legale pentru 
domeniul construcţiilor pentru gradele de 
eficienţă ale construcţiilor noi ar putea să 
fie un prim pas către atingerea acestui 
obiectiv;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 135
Fiona Hall, Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 39

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39. face apel la instituţiile financiare 
locale şi la uniunile profesionale din 
statele membre să stabilească criteriul 
eficienţei energetice pentru noile clădiri ca 
un leitmotiv pentru arhitecţi şi ingineri 
constructori, unde prevederile legale 
pentru domeniul construcţiilor pentru 
gradele de eficienţă ale construcţiilor noi 
ar putea să fie un prim pas către 
atingerea acestui obiectiv;

39. solicită standarde minime europene de 
eficienţă energetică pentru noile clădiri şi 
pentru cele renovate, face apel la 
instituţiile financiare locale şi la uniunile 
profesionale din statele membre să lucreze 
împreună cu arhitecţii şi inginerii 
constructori pentru a stabili prevederi
legale pentru domeniul construcţiilor şi 
cele mai bune practici pentru diferitele 
tipuri de clădiri în vederea maximizării 
eficienţei energetice la clădirile noi şi la 
cele renovate;

Or. en

Amendamentul 136
Riitta Myller

Propunere de rezoluţie
Punctul 39

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39. face apel la instituţiile financiare locale 
şi la uniunile profesionale din statele 
membre să facă un leitmotiv pentru 
arhitecţi şi ingineri constructori din 
criteriul eficienţei energetice la noile 
clădiri, unde prevederile legale pentru 
domeniul construcţiilor pentru gradele de 
eficienţă ale construcţiilor noi ar putea să 
fie un prim pas către atingerea acestui 
obiectiv;

39. face apel la instituţiile financiare locale 
şi la uniunile profesionale din statele 
membre să facă un leitmotiv pentru 
arhitecţi şi ingineri constructori din 
criteriul eficienţei energetice la noile 
clădiri, unde prevederile legale pentru 
domeniul construcţiilor pentru gradele de 
eficienţă ale construcţiilor noi ar putea să 
fie un prim pas către atingerea acestui 
obiectiv şi să asigure în acest context un 
aer interior curat şi sănătos;
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Or. en

Amendamentul 137
Fiona Hall, Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39a. face apel la Comisie şi la statele 
membre să sprijine în mod activ 
cercetarea şi dezvoltarea tehnologică 
referitoare la tehnologiile de iluminat şi la 
aplicaţiile de iluminat inteligente, astfel 
încât introducerea unui iluminat mai 
eficient din punct de vedere al energiei 
atât în spaţiile publice interioare, cât şi în 
cele exterioare – cu accent pe diodele de 
iluminat foarte eficiente (LED-uri) – să 
poată fi promovată în mod viguros;

Or. en

Amendamentul 138
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis

Propunere de rezoluţie
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

face apel la statele membre ca împreună 
cu instituţiile financiare şi uniunile 
profesionale să stabilească criterii de 
eficienţă energetică, orientări şi norme 
pentru clădirile noi şi pentru lucrările 
importante de renovare şi evidenţiază 
rolul fundamental al autorităţilor publice 
în susţinerea includerii cerinţelor de 
eficienţă în cadrul normelor car 
guvernează achiziţiile publice;
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Or. en

Amendamentul 139
Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 39b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39b. remarcă faptul că renovarea şi 
îmbunătăţirea eficienţei energetice a 
clădirilor tip bloc turn, în special în ţările 
în care astfel de clădiri reprezintă cea mai 
mare parte a pieţei locuinţelor, este calea 
cea mai uşoară de economisire a energiei 
şi de reducere a emisiilor de CO2; face 
apel la Comisie să revizuiască şi să 
mărească limita de 2 % existentă 
actualmente pentru fondurile structurale 
care se aplică subvenţiilor acordate 
pentru renovarea blocurilor turn;

Or. en

Amendamentul 140
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 39c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39c. remarcă faptul că obiectivul pe 
termen lung pentru sectorul construcţiilor 
din Europa ar trebui să fie acela de 
performanţă energetică netă zero pentru 
clădirile rezidenţiale noi până în 2015 şi 
pentru clădirile comerciale şi publice 
până în 2020 şi consideră că obiectivul 
respectiv ar trebui extins pe termen lung 
pentru a cuprinde şi clădirile renovate;

Or. en
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Amendamentul 141
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 40

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40. face apel la Comisie să adapteze 
cerinţele de eficienţă energetică pentru 
dispozitive electrice şi electronice din toate 
domeniile de utilizare tendinţelor de pe 
piaţă pentru situaţia dată după cinci ani, să 
actualizeze programele de marcare sau 
clasele de eficienţă ale dispozitivelor şi 
astfel să evite informarea eronată a 
consumatorilor;

40. face apel la Comisie să adapteze 
cerinţele de eficienţă energetică pentru 
dispozitive electrice şi electronice din toate 
domeniile de utilizare tendinţelor de pe 
piaţă pentru situaţia dată cel puţin după 
cinci ani în conformitate cu principiul 
câştigătorului, să actualizeze programele 
de marcare sau clasele de eficienţă ale 
dispozitivelor şi astfel să evite informarea 
eronată a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 142
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Propunere de rezoluţie
Punctul 40a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40a. face apel la Comisie să stabilească 
obiective comunitare stringente şi politici 
industriale integrate concepute pentru a 
asigura accesul pe piaţă şi utilizarea unor 
tehnologii eficiente din punctul de vedere 
al energiei, inclusiv dezvoltarea 
obiectivelor tehnologice comune (cum ar 
fi casele pasive), folosirea pe scară mai 
mare a strategiilor de politică integrată 
cum ar fi pieţele-pilot şi achiziţiile publice 
ecologice precum şi sprijinirea normelor 
privind proiectarea produselor şi 
standardele minime;

Or. en
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Amendamentul 143
Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluţie
Punctul 40a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40a. face apel la statele membre să 
elaboreze o politică de achiziţii publice 
cuprinzătoare la nivel naţional, regional 
şi local pentru a mări eficienţa energetică 
a clădirilor publice şi a aparatelor 
electrice utilizate pentru serviciile publice,
stabilind astfel un exemplu şi stimulând 
cererea mai mare de produse şi servicii 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 144
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 41

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

41. face apel la Comisie să verifice o 
interdicţie a funcţiilor stand-by pentru 
dispozitivele noi în cadrul revizuirii 
directivei privind designul ecologic şi să 
prescrie ca fiind obligatorii oprirea 
automată şi modurile de economisire a 
energiei şi pentru instalaţiile cu motor 
mare, ca şi pentru dispozitive şi maşini cu 
utilizare industrială;

41. face apel la Comisie, la statele membre 
şi la industria europeană să promoveze, 
prin intermediul unor campanii 
concepute pentru a spori sensibilitatea 
publicului, utilizarea dispozitivelor 
inteligente şi adoptarea opririi automate şi 
a modurilor de economisire a energiei, ca 
şi pentru dispozitive şi maşini cu utilizare 
industrială;

Or. en
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Amendamentul 145
Peter Liese

Propunere de rezoluţie
Punctul 41

Propunere de rezoluţie Amendamentul

41. face apel la Comisie să verifice o
interdicţie a funcţiilor stand-by pentru 
dispozitivele noi în cadrul revizuirii
directivei privind designul ecologic şi să 
prescrie ca fiind obligatorii oprirea 
automată şi modurile de economisire a 
energiei şi pentru instalaţiile cu motor 
mare, ca şi pentru dispozitive şi maşini cu 
utilizare industrială;

41. face apel la Comisie să pună în 
aplicare în mod consecvent interdicţia 
privind dispozitivele cu pierderi mari în 
stand-by şi, ca un pas ulterior în cadrul 
punerii în aplicare a directivei privind 
designul ecologic, să analizeze dacă poate 
impune ca fiind obligatoriu faptul ca 
dispozitivele să aibă o funcţie de oprire şi 
să prescrie ca fiind obligatorii oprirea 
automată şi modurile de economisire a 
energiei şi pentru instalaţiile cu motor 
mare, ca şi pentru dispozitive şi maşini cu 
utilizare industrială;

Or. de

Amendamentul 146
Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 41

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

41. face apel la Comisie să verifice o 
interdicţie a funcţiilor stand-by pentru 
dispozitivele noi în cadrul revizuirii 
directivei privind designul ecologic şi să 
prescrie ca fiind obligatorii oprirea 
automată şi modurile de economisire a 
energiei şi pentru instalaţiile cu motor 
mare, ca şi pentru dispozitive şi maşini cu 
utilizare industrială;

41. face apel la Comisie să verifice o 
interdicţie a funcţiilor stand-by pentru 
dispozitivele noi în cadrul revizuirii 
directivei privind designul ecologic, să 
stabilească standarde minime de eficienţă 
energetică şi să prescrie ca fiind obligatorii 
oprirea automată şi modurile de 
economisire a energiei şi pentru instalaţiile 
cu motor mare, ca şi pentru dispozitive şi 
maşini cu utilizare industrială;

Or. en
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Amendamentul 147
Fiona Hall, Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 41a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

41a. insistă asupra punerii în aplicare cât 
mai repede şi cât mai riguros a cerinţelor 
din 2006 privind instalarea contoarelor 
inteligente pentru a spori sensibilitatea 
consumatorului privind utilizarea 
electricităţii şi pentru a-i ajuta pe 
furnizorii de electricitate să gestioneze 
cererea în mod mai eficient;

Or. en

Amendamentul 148
Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 42a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

42a. face apel la Banca Europeană de 
Investiţii şi la filiala acesteia pentru 
capital de risc, Fondul European de 
Investiţii, să îşi lărgească în mod 
semnificativ sprijinul pentru eficienţă 
energetică şi dezvoltarea energiei 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 149
Johannes Blokland

Propunere de rezoluţie
Punctul 43
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

43. aminteşte actorilor afectaţi că şi 
sectorul transporturilor trebuie să atingă 
obiectivele climatice ale UE de a diminua 
emisiile de CO2 până în 2020 cu cel puţin 
20% faţă de 1990 şi să crească în aceeaşi 
perioadă eficienţa energetică cu 20%;

43. aminteşte actorilor afectaţi că şi 
sectorul transporturilor trebuie să atingă 
obiectivele climatice ale UE de a diminua 
emisiile de CO2 până în 2020 cu cel puţin 
20% şi dacă există un acord internaţional 
cu cel puţin 30% faţă de 1990 şi să crească 
în aceeaşi perioadă eficienţa energetică cu 
20%;

Or. nl

Amendamentul 150
Anders Wijkman

Propunere de rezoluţie
Punctul 43a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

43a. face apel la Comisie şi la statele 
membre să acorde cea mai mare prioritate 
eficienţei energetice şi resurselor 
regenerabile în contextul dezvoltării 
cooperării;

Or. en

Amendamentul 151
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de rezoluţie
Punctul 44

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

44. solicită să se încurajeze un mix de 
politici cuprinzător cu măsuri care se susţin 
una pe cealaltă pentru o politică durabilă 
referitoare la transport, care să cuprindă 
dezvoltarea în continuare a tehnologiei 
vehiculelor (inovaţii ecologice), 

44. solicită să se încurajeze un mix de 
politici cuprinzător cu măsuri care se susţin 
una pe cealaltă pentru o politică durabilă 
referitoare la transport, care să cuprindă 
dezvoltarea în continuare a tehnologiei 
vehiculelor (inovaţii ecologice), utilizarea 
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introducerea viguroasă a formelor de 
propulsare alternative, un management 
inteligent al transporturilor, modificări în 
modul de a conduce şi utilizarea 
autovehiculelor, ca şi o impozitare a 
emisiei de CO2 şi care poate să fie 
impulsionată prin preferinţe clare în 
achiziţiile publice;

sporită a surselor de energie 
neconvenţionale pentru transport, crearea 
de reţele de distribuţie pentru combustibili 
curaţi, introducerea viguroasă a formelor 
de propulsare alternative, un management 
inteligent al transporturilor, modificări în 
modul de a conduce şi utilizarea 
autovehiculelor, o logistică îmbunătăţită, 
„coridoare ecologice” şi TIC pentru
transport, o impozitare a emisiei de CO2 şi 
modernizarea transportului public pentru 
a atinge obiectivul de emisii zero fără a 
ignora necesitatea crescândă pentru 
mobilitate, evidenţiază că toate acestea pot 
să fie impulsionate prin preferinţe clare în 
achiziţiile publice

Or. en

Amendamentul 152
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 44

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

44. solicită să se încurajeze un mix de 
politici cuprinzător cu măsuri care se susţin 
una pe cealaltă pentru o politică durabilă 
referitoare la transport, care să cuprindă 
dezvoltarea în continuare a tehnologiei 
vehiculelor (inovaţii ecologice), 
introducerea viguroasă a formelor de 
propulsare alternative, un management 
inteligent al transporturilor, modificări în 
modul de a conduce şi utilizarea 
autovehiculelor, ca şi o impozitare a 
emisiei de CO2 şi care poate să fie 
impulsionată prin preferinţe clare în 
achiziţiile publice;

44. solicită să se încurajeze un mix de 
politici cuprinzător cu măsuri care se susţin 
una pe cealaltă pentru o politică durabilă 
referitoare la transport, care să cuprindă 
dezvoltarea în continuare a tehnologiei 
vehiculelor (inovaţii ecologice), crearea de 
reţele de distribuţie pentru combustibili 
curaţi, introducerea viguroasă a formelor 
de propulsare alternative, utilizarea sporită 
a surselor neconvenţionale de energie 
pentru transport, o impozitare a emisiei de 
CO2 şi modernizarea transportului public 
pentru a atinge obiectivul de emisii zero 
fără a ignora necesitatea crescândă 
pentru mobilitate ca un aspect al modului 
nostru actual de viaţă; evidenţiază că
toate acestea pot să fie impulsionate prin 
preferinţe clare în achiziţiile publice;



AM\746497RO.doc 77/101 PE414.179v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 153
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 44

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

44. solicită să se încurajeze un mix de 
politici cuprinzător cu măsuri care se susţin 
una pe cealaltă pentru o politică durabilă 
referitoare la transport, care să cuprindă 
dezvoltarea în continuare a tehnologiei 
vehiculelor (inovaţii ecologice), 
introducerea viguroasă a formelor de 
propulsare alternative, un management 
inteligent al transporturilor, modificări în 
modul de a conduce şi utilizarea 
autovehiculelor, ca şi o impozitare a 
emisiei de CO2 şi care poate să fie 
impulsionată prin preferinţe clare în 
achiziţiile publice;

44. solicită să se încurajeze un mix de 
politici cuprinzător cu măsuri care se susţin 
una pe cealaltă pentru o politică durabilă 
referitoare la transport, care să cuprindă 
dezvoltarea în continuare a tehnologiei 
vehiculelor (inovaţii ecologice), 
introducerea viguroasă a formelor de 
propulsare alternative, un management 
inteligent al transporturilor, modificări în 
modul de a conduce şi utilizarea 
autovehiculelor, cu scopul de a mări viteza 
medie şi în acelaşi timp cu scopul de a 
micşora viteza maximă şi puterea 
vehiculelor, ca şi o impozitare a emisiei de 
CO2 şi care poate să fie impulsionată prin 
preferinţe clare în achiziţiile publice;

Or. en

Amendamentul 154
Etelka Barsi-Pataky

Propunere de rezoluţie
Punctul 44

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

44. solicită să se încurajeze un mix de 
politici cuprinzător cu măsuri care se susţin 
una pe cealaltă pentru o politică durabilă 
referitoare la transport, care să cuprindă 
dezvoltarea în continuare a tehnologiei 
vehiculelor (inovaţii ecologice), 
introducerea viguroasă a formelor de 
propulsare alternative, un management 

44. solicită să se încurajeze un mix de 
politici cuprinzător cu măsuri care se susţin 
una pe cealaltă pentru o politică durabilă 
referitoare la transport, care să cuprindă 
dezvoltarea în continuare a tehnologiei 
vehiculelor (inovaţii ecologice), 
introducerea viguroasă a formelor de 
propulsare alternative, un management 
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inteligent al transporturilor, modificări în 
modul de a conduce şi utilizarea 
autovehiculelor, ca şi o impozitare a 
emisiei de CO2 şi care poate să fie 
impulsionată prin preferinţe clare în 
achiziţiile publice;

inteligent al transporturilor şi modificări în 
modul de a conduce şi utilizarea 
autovehiculelor care pot să fie impulsionate 
prin preferinţe clare în achiziţiile publice;

Or. en

Amendamentul 155
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 45

Propunere de rezoluţie Amendamentul

45. solicită ca toţi transportatorii să fie 
implicaţi în internalizarea propriilor 
costuri externe;

eliminat

Or. en

Amendamentul 156
Etelka Barsi-Pataky

Propunere de rezoluţie
Punctul 45

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

45. solicită ca toţi transportatorii să fie 
implicaţi în internalizarea propriilor costuri 
externe;

45. consideră că trebuie să se acorde o 
prioritate specială aplicării principiului 
conform căruia cel care poluează plăteşte 
şi solicită ca toţi transportatorii să fie 
implicaţi în internalizarea propriilor costuri 
externe; evidenţiază faptul că realizarea 
acestui obiectiv va necesita un mediu 
economic adecvat şi de aceea solicită 
statelor membre să revizuiască impozitele 
şi taxele respective;

Or. en
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Amendamentul 157
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Propunere de rezoluţie
Punctul 45

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

45. solicită ca toţi transportatorii să fie 
implicaţi în internalizarea propriilor costuri 
externe;

45. solicită ca toţi transportatorii să fie 
implicaţi în internalizarea propriilor costuri 
externe, ţinând seama de faptul că 
referitor la acest aspect, din cauza unei 
diviziuni globale a muncii, sistemul de 
comerţ actual include o gamă foarte largă 
de produse similare de transport care ar 
putea fi produse cu uşurinţă pe plan local;

Or. en

Amendamentul 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de rezoluţie
Punctul 45

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

45. solicită ca toţi transportatorii să fie 
implicaţi în internalizarea propriilor costuri 
externe;

(Nu priveşte versiunea în limba română).

Or. es

Amendamentul 159
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 47 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

47a. solicită Comisiei şi statelor membre 
să exploateze potenţialul sistemelor de 
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navigaţie prin satelit în vederea creşterii 
eficienţei energetice în domeniul 
transportului prin îmbunătăţirea 
gestionării şi organizării fluxurilor de 
trafic, furnizarea de informaţii în timp 
real cu privire la circulaţia mărfurilor şi a 
persoanelor şi selectarea optimă a rutelor 
şi a mijloacelor de transport;

Or. en

Amendamentul 160
Peter Liese

Propunere de rezoluţie
Punctul 48a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

48a. subliniază necesitatea urgentă de a 
stabili un obiectiv pe termen mediu 
privind emisiile de CO2 care nu trebuie să 
depăşească 95 g pentru maşini;

Or. de

Amendamentul 161
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 50

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

50. subliniază potenţialul transportului pe 
calea ferată ca mod de transport eficient 
energetic, cu emisii de CO2 scăzute, ca şi 
pentru logistica transportului de bunuri pe 
distanţe mari şi a traficului regional şi de 
navetişti pe distanţe scurte şi medii; 

50. subliniază potenţialul transportului pe 
calea ferată ca mod de transport eficient 
energetic, cu emisii de CO2 scăzute, ca şi 
pentru logistica transportului de bunuri pe 
distanţe mari şi a traficului regional şi de 
navetişti pe distanţe scurte şi medii, şi 
solicită ca astfel de priorităţi să se reflecte 
în criteriile pentru sprijinirea fondurilor 
regionale şi de coeziune;
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Or. en

Amendamentul 162
Peter Liese

Propunere de rezoluţie
Punctul 50

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

50. subliniază potenţialul transportului pe 
calea ferată ca mod de transport eficient 
energetic, cu emisii de CO2 scăzute, ca şi 
pentru logistica transportului de bunuri pe 
distanţe mari şi a traficului regional şi de 
navetişti pe distanţe scurte şi medii;

50. subliniază potenţialul transportului pe 
calea ferată ca mod de transport eficient 
energetic, cu emisii de CO2 scăzute, ca şi 
pentru logistica transportului de bunuri pe 
distanţe mari şi a traficului regional şi de 
navetişti pe distanţe scurte şi medii; 
consideră că este necesar să se ia măsuri 
clare pentru a reduce taxele pentru 
utilizatorii transportului pe calea ferată, 
cu venituri din licitaţii care ar putea 
reprezenta o posibilă sursă de finanţare;

Or. de

Amendamentul 163
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de rezoluţie
Punctul 51

Propunere de rezoluţie Amendamentul

51. salută construirea şi extinderea reţelelor 
transeuropene şi se solicită încheierea cât 
mai curând cu putinţă a proiectelor de 
primă importanţă, care deţin cea mai mare 
prioritate pentru logistica reţelelor de 
transport de mărfuri şi pentru o politică 
europeană durabilă în ceea ce priveşte 
transportul;

51. salută construirea şi extinderea reţelelor 
transeuropene şi se solicită încheierea cât 
mai curând cu putinţă a proiectelor de 
primă importanţă, în special a acelora care 
sunt mai ecologice inclusiv „coridoarele 
ecologice”, care deţin cea mai mare 
prioritate pentru logistica reţelelor de 
transport de mărfuri şi pentru o politică 
europeană durabilă în ceea ce priveşte 
transportul;

Or. en
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Amendamentul 164
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 51

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

51. salută construirea şi extinderea reţelelor 
transeuropene şi se solicită încheierea cât 
mai curând cu putinţă a proiectelor de 
primă importanţă, care deţin cea mai mare 
prioritate pentru logistica reţelelor de 
transport de mărfuri şi pentru o politică 
europeană durabilă în ceea ce priveşte 
transportul;

51. salută construirea şi extinderea reţelelor 
transeuropene şi se solicită încheierea cât 
mai curând cu putinţă a proiectelor de 
primă importanţă, în special a acelora care 
sunt mai ecologice, care deţin cea mai 
mare prioritate pentru logistica reţelelor de 
transport de mărfuri şi pentru o politică 
europeană durabilă în ceea ce priveşte 
transportul;

Or. en

Amendamentul 165
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 51

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

51. salută construirea şi extinderea reţelelor 
transeuropene şi se solicită încheierea cât 
mai curând cu putinţă a proiectelor de 
primă importanţă, care deţin cea mai mare 
prioritate pentru logistica reţelelor de 
transport de mărfuri şi pentru o politică 
europeană durabilă în ceea ce priveşte 
transportul;

51. salută construirea şi extinderea 
planificată spre ţările vecine a reţelelor 
transeuropene şi se solicită încheierea cât 
mai curând cu putinţă a proiectelor de 
primă importanţă, care deţin cea mai mare 
prioritate pentru logistica reţelelor de 
transport de mărfuri şi pentru o politică 
europeană durabilă în ceea ce priveşte 
transportul;

Or. en
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Amendamentul 166
Etelka Barsi-Pataky

Propunere de rezoluţie
Punctul 51

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

51. salută construirea şi extinderea reţelelor 
transeuropene şi se solicită încheierea cât 
mai curând cu putinţă a proiectelor de 
primă importanţă, care deţin cea mai mare 
prioritate pentru logistica reţelelor de 
transport de mărfuri şi pentru o politică 
europeană durabilă în ceea ce priveşte 
transportul;

51. salută construirea şi extinderea reţelelor 
transeuropene şi se solicită statelor 
membre să încheie cât mai curând cu 
putinţă proiectele de primă importanţă, 
care deţin cea mai mare prioritate pentru 
logistica reţelelor de transport de mărfuri şi 
pentru o politică europeană durabilă în 
ceea ce priveşte transportul;

Or. en

Amendamentul 167
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 51

Nu priveşte versiunea în limba engleză.

Or. sl

Amendamentul 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de rezoluţie
Punctul 51

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

51. salută construirea şi extinderea reţelelor 
transeuropene şi se solicită încheierea cât
mai curând cu putinţă a proiectelor de 
primă importanţă, care deţin cea mai mare 
prioritate pentru logistica reţelelor de 
transport de mărfuri şi pentru o politică 

(Nu priveşte versiunea în limba română).
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europeană durabilă în ceea ce priveşte 
transportul;

Or. es

Amendamentul 169
Jens Holm, Roberto Musacchio, Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 51

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

51. salută construirea şi extinderea reţelelor 
transeuropene şi se solicită încheierea cât 
mai curând cu putinţă a proiectelor de 
primă importanţă, care deţin cea mai mare 
prioritate pentru logistica reţelelor de 
transport de mărfuri şi pentru o politică 
europeană durabilă în ceea ce priveşte 
transportul;

51. salută construirea şi extinderea reţelelor 
transeuropene de căi ferate şi se solicită 
încheierea cât mai curând cu putinţă a 
proiectelor de primă importanţă, care deţin 
cea mai mare prioritate pentru logistica 
reţelelor de transport de mărfuri şi pentru o 
politică europeană durabilă în ceea ce 
priveşte transportul;

Or. en

Amendamentul 170
Johannes Blokland

Propunere de rezoluţie
Punctul 51a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

51a. subliniază rolul important al căilor 
navigabile interioare pentru transportul 
de mărfuri, evidenţiază caracterul 
ecologic al acestui sector şi faptul că 
acesta dispune de o capacitate de rezervă 
pentru transport destul de mare; 

Or. nl
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Amendamentul 171
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de rezoluţie
Punctul 51a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

51a. regretă că programul TEN-e nu a 
fost utilizat pentru a asigura 
infrastructurile necesare pentru 
distribuirea surselor de energie 
neconvenţionale pentru transport 
(biocombustibili, hidrogen, electricitate 
etc.) pentru energie regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 172
Johannes Blokland

Propunere de rezoluţie
Punctul 52

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

52. deplânge că, în ciuda necesităţii de 
natură rutieră şi politică de a se face
transportul de bunuri pe calea ferată, 
investiţiile în extinderea reţelei de cale 
ferată au scăzut în ultimul deceniu;

52. deplânge că, în ciuda sferei de interes, 
a interesului pentru sectorul de 
transporturi per ansamblu, de a face o 
comutare modală spre calea ferată şi spre 
căile navigabile interioare pentru o mare 
parte din transportul de marfă, investiţiile 
în extinderea reţelei de cale ferată au scăzut 
în ultimul deceniu;

Or. nl

Amendamentul 173
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de rezoluţie
Punctul 53
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

face apel la statele membre şi la autorităţile 
locale să încurajeze, prin măsuri ce ţin de 
preţuri, înlocuirea transportului cu 
autoturismul cu transportul public local şi a 
celui rutier cu cel feroviar, să facă mai 
atractivă oferta şi să o lărgească masiv prin 
investiţii semnificative în infrastructura 
necesară;

53. face apel la statele membre şi la 
autorităţile locale să încurajeze, prin 
măsuri ce ţin de preţuri şi alte stimulente,
înlocuirea transportului cu autoturismul cu 
transportul public local şi a celui rutier cu 
mijloace de transport mai ecologice, şi 
prin investiţii semnificative în 
infrastructura necesară pentru a extinde în 
mod masiv şi a îmbunătăţi serviciile de 
ansamblu, făcând transportul public mai 
atractiv, în perioada intermediară, solicită 
îmbunătăţiri pentru integrarea sistemului 
de transport privat/individual cu logistica 
integrată de pasageri/mărfuri şi cu 
sistemul de transport public/în comun;

Or. en

Amendamentul 174
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 53

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

53. face apel la statele membre şi la 
autorităţile locale să încurajeze, prin 
măsuri ce ţin de preţuri, înlocuirea 
transportului cu autoturismul cu transportul 
public local şi a celui rutier cu cel feroviar, 
să facă mai atractivă oferta şi să o 
lărgească masiv prin investiţii 
semnificative în infrastructura necesară;

53. face apel la statele membre şi la 
autorităţile locale, prin măsuri ce ţin de 
preţuri şi alte stimulente, să promoveze 
înlocuirea transportului cu autoturismul cu 
transportul public local şi a celui rutier cu 
mijloace de transport mai ecologice, şi 
prin investiţii semnificative în 
infrastructura necesară să extindă masiv şi 
să îmbunătăţească serviciile de ansamblu, 
făcând transportul public mai atractiv, în 
perioada intermediară, solicită 
îmbunătăţiri pentru integrarea sistemului 
de transport privat/individual cu sistemul 
de transport public/în comun;

Or. en
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Amendamentul 175
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 53

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

53. face apel la statele membre şi la 
autorităţile locale să încurajeze, prin 
măsuri ce ţin de preţuri, înlocuirea 
transportului cu autoturismul cu transportul 
public local şi a celui rutier cu cel feroviar, 
să facă mai atractivă oferta şi să o 
lărgească masiv prin investiţii 
semnificative în infrastructura necesară;

53. face apel la statele membre şi la 
autorităţile locale să încurajeze, prin 
măsuri susţinute ce ţin de cercetare şi 
inovaţie, înlocuirea transportului cu 
autoturismul cu transportul public local şi a 
celui rutier cu cel feroviar, să facă mai 
atractivă oferta şi să o lărgească masiv prin 
investiţii semnificative în infrastructura 
necesară;

Or. en

Amendamentul 176
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Propunere de rezoluţie
Punctul 53

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

53. face apel la statele membre şi la 
autorităţile locale să încurajeze, prin 
măsuri ce ţin de preţuri, înlocuirea 
transportului cu autoturismul cu transportul 
public local şi a celui rutier cu cel feroviar, 
să facă mai atractivă oferta şi să o 
lărgească masiv prin investiţii 
semnificative în infrastructura necesară;

53. face apel la statele membre şi la 
autorităţile locale, prin măsuri ce ţin de 
preţuri şi alte stimulente, să promoveze 
înlocuirea transportului cu autoturismul cu 
transportul public local şi a celui rutier cu 
cel feroviar, şi prin investiţii semnificative 
în infrastructura necesară să extindă masiv 
şi să îmbunătăţească serviciile de 
ansamblu, făcând transportul public mai 
atractiv, în perioada intermediară, solicită 
îmbunătăţiri pentru integrarea sistemului 
de transport privat/individual cu sistemul 
de transport public/în comun;

Or. en
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Amendamentul 177
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluţie
Punctul 53

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

53. face apel la statele membre şi la 
autorităţile locale să încurajeze, prin 
măsuri ce ţin de preţuri, înlocuirea 
transportului cu autoturismul cu transportul 
public local şi a celui rutier cu cel feroviar, 
să facă mai atractivă oferta şi să o 
lărgească masiv prin investiţii 
semnificative în infrastructura necesară;

53. face apel la statele membre şi la 
autorităţile locale să încurajeze, prin 
măsuri ce ţin de preţuri, înlocuirea 
transportului cu autoturismul cu transportul 
public local şi a celui rutier cu cel feroviar, 
să facă mai atractivă oferta şi să o 
lărgească masiv prin investiţii 
semnificative în infrastructura necesară;, 
are convingerea că investiţiile în 
infrastructura de cale ferată trebuie să se 
completeze cu servicii de cale ferată mai 
bune;

Or. nl

Amendamentul 178
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluţie
Punctul 54a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

54a. solicită statelor membre să 
promoveze comodalitatea prin 
introducerea plăcuţelor transferabile cu 
numere în conformitate cu practica 
existentă, făcând mai atractivă pentru 
cetăţeni folosirea căii ferate pentru 
călătorii lungi şi folosirea maşinilor care 
economisesc energie şi se folosesc pe plan 
local la punctul de pornire şi la cel de 
destinaţie;

Or. de
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Amendamentul 179
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluţie
Punctul 56

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

56. susţine Comisia în planul ei de a indica 
împreună cu statele membre autostrăzi pe 
mare (motorways of the sea) pentru a 
micşora drumurile pe mare şi a dezvolta 
transporturile pe rutele maritime 
europene;

56. susţine Comisia în planul ei de a indica 
împreună cu statele membre autostrăzi pe 
mare (motorways of the sea) şi are mari 
speranţe în ceea ce priveşte viitorul 
„spaţiu european de transport maritim 
fără bariere” pentru promovarea 
transportului maritim în Europa şi pentru 
a-i spori eficienţa;

Or. nl

Amendamentul 180
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de rezoluţie
Punctul 57

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

57. susţine propunerile comisiei de a mări 
contrastaliile şi taxele portuare în funcţie 
de valorile gazelor de ardere ale vaselor şi 
de a asigura alimentarea cu electricitate a 
vaselor aflate în port de pe ţărm, şi nu 
prin intermediul generatoarelor de pe 
nave;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 181
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 58
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

58. consideră că şantierele navale şi radele 
ar trebui să se preocupe intens de noile 
tehnologii pentru creşterea eficienţei cum 
ar fi introducerea velelor superioare, 
utilizarea căldurii reziduale pentru 
producerea de energie electrică, motoare 
mai eficiente, profiluri mai bune de 
carcasă şi cârmă, prognoze mai exacte ale 
vremii pentru adaptarea cursului sau 
posibilitatea de a economisi combustibil 
prin vopsirea corpurilor de nave;

58. consideră că şantierele navale şi radele 
ar trebui să se preocupe intens de noile 
tehnologii pentru creşterea eficienţei;

Or. en

Amendamentul 182
Johannes Blokland

Propunere de rezoluţie
Punctul 58

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

58. consideră că şantierele navale şi radele 
ar trebui să se preocupe intens de noile 
tehnologii pentru creşterea eficienţei cum 
ar fi introducerea velelor superioare, 
utilizarea căldurii reziduale pentru 
producerea de energie electrică, motoare 
mai eficiente, profiluri mai bune de carcasă 
şi cârmă, prognoze mai exacte ale vremii 
pentru adaptarea cursului sau posibilitatea 
de a economisi combustibil prin vopsirea 
corpurilor de nave;

58. consideră că şantierele navale şi radele 
ar trebui să se preocupe intens de noile 
tehnologii pentru creşterea eficienţei cum 
ar fi introducerea velelor superioare, 
sistemul cavităţii de aer, utilizarea căldurii 
reziduale pentru producerea de energie 
electrică, motoare mai eficiente, profiluri
mai bune de carcasă şi cârmă, prognoze 
mai exacte ale vremii pentru adaptarea 
cursului sau posibilitatea de a economisi 
combustibil prin vopsirea corpurilor de 
nave;

Or. nl
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Amendamentul 183
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 59

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59. face apel la Organizaţia Maritimă 
Internaţională (OMI) să stabilească un 
obiectiv de reducere la nivel de sector 
pentru ramura transporturilor pe apă şi un 
standard tehnologic minim pentru 
implementarea acestor tehnologii moderne 
în construcţia de nave noi

59. face apel la Organizaţia Maritimă 
Internaţională (OMI) să stabilească un 
obiectiv de reducere la nivel de sector 
pentru ramura transporturilor pe apă şi un 
standard tehnologic minim pentru 
implementarea acestor tehnologii moderne 
în construcţia de nave noi; face apel la 
Comisie să stabilească un obiectiv de 
reducere a emisiilor pentru transportul 
maritim, dacă se dovedeşte că acest lucru 
este necesar;

Or. en

Amendamentul 184
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de rezoluţie
Punctul 60

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

60. consideră că este nevoie de o abordare 
integratoare în sectorul transporturilor 
aeriene, care să oblige industria zborurilor 
aeriene, liniile aeriene şi operatorii de 
aeroport deopotrivă să-şi asume un obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2020 fără 
ca astfel să fie pus în discuţie comerţul cu 
cote de emisie ca instrument de mărire a 
eficienţei;

60. consideră că este nevoie de o abordare 
integratoare în sectorul transporturilor 
aeriene, care să oblige industria zborurilor 
aeriene, liniile aeriene şi operatorii de 
aeroport deopotrivă să-şi asume un obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2020;

Or. pl
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Amendamentul 185
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 60

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

60. consideră că este nevoie de o abordare 
integratoare în sectorul transporturilor 
aeriene, care să oblige industria zborurilor 
aeriene, liniile aeriene şi operatorii de 
aeroport deopotrivă să-şi asume un obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2020 fără 
ca astfel să fie pus în discuţie comerţul cu 
cote de emisie ca instrument de mărire a 
eficienţei;

60. consideră că este nevoie de o abordare 
integratoare în sectorul transporturilor 
aeriene, care să oblige industria zborurilor 
aeriene la nivel mondial, liniile aeriene şi 
operatorii de aeroport deopotrivă să-şi 
asume un obiectiv de reducere a emisiilor 
până în 2020 fără ca astfel să fie pus în 
discuţie comerţul cu cote de emisie ca 
instrument de mărire a eficienţei;

Or. en

Amendamentul 186
Rebecca Harms

Propunere de rezoluţie
Punctul 62a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

62a. solicită producătorilor de 
autoturisme să îşi înlocuiască flotele cu 
modele mai mici, mai uşoare, mai 
eficiente pentru a permite mobilitatea 
individuală în condiţiile impuse de 
constrângerile modificării climei şi ale 
resurselor limitate de petrol;

Or. en

Amendamentul 187
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de rezoluţie
Punctul 63a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

63a. solicită statelor membre şi 
instituţiilor Uniunii să acorde sprijinul 
necesar cercetării şi dezvoltării cu privire 
la tehnologii de transport ecologice de 
ultimă oră, cum ar fi hidrogenul, 
electricitatea, celulele combustibile, 
hibrizii sau biocombustibilii avansaţi;

Or. en

Amendamentul 188
Dorette Corbey, Riitta Myller

Propunere de rezoluţie
Punctul 63a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

63a. solicită statelor membre şi 
instituţiilor Uniunii să acorde sprijinul 
necesar cercetării şi dezvoltării cu privire 
la tehnologii de transport ecologice de 
ultimă oră, cum ar fi hidrogenul, 
electricitatea, celulele combustibile, sau 
hibrizii;

Or. en

Amendamentul 189
Etelka Barsi-Pataky

Propunere de rezoluţie
Punctul 63a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

63a. solicită Uniunii Europene şi statelor 
membre să adopte un cadru specific de 
sprijin pentru a se asigura că producerea 
de vehicule pe bază de hidrogen este 
repede intensificată; consideră că 
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respectivul cadru ar trebui să abordeze 
probleme referitoare la creşterea 
sprijinului bugetar din partea UE pentru 
aplicaţiile finale pe bază de hidrogen, 
statele membre ar trebui să sprijine 
realizările pe bază de hidrogen prin 
măsuri financiare cum ar fi stimulente de 
impozitare şi crearea pieţelor specifice 
prin achiziţionarea de vehicule cu zero 
emisii pentru serviciile guvernamentale;

Or. en

Amendamentul 190
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de rezoluţie
Punctul 64

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

64. face apel la Comisie să întocmească 
până în 2010 un raport despre cabotaj şi 
alţi factori din Uniunea Europeană care 
cauzează curse fără încărcătură şi pierderi 
de eficienţă pe piaţa internă

64. face apel la Comisie să întocmească 
până în 2010 un raport despre cabotaj şi 
alţi factori din Uniunea Europeană care 
cauzează curse fără încărcătură şi pierderi 
de eficienţă pe piaţa internă; consideră că 
o logistică a transporturilor de marfă 
eficientă şi efectivă bazată pe TIC şi pe 
sisteme cum ar fi Galileo, folosită ca o 
parte integrantă a sistemului de transport 
al UE, reprezintă cheia pentru o 
mobilitate durabilă în Europa, pentru 
eficienţă economică şi competitivitate, 
pentru folosirea optimă a resurselor de 
energie, pentru crearea de locuri de 
muncă, pentru protejarea mediului şi 
pentru lupta împotriva schimbării climei; 
solicită Comisiei să integreze atât 
abordarea logistică, cât şi „coridoarele 
ecologice” în cadrul următoarei ediţii 
revizuite a strategiei TEN-T;

Or. en
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Amendamentul 191
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluţie
Punctul 64

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

64. face apel la Comisie să întocmească 
până în 2010 un raport despre cabotaj şi 
alţi factori din Uniunea Europeană care 
cauzează curse fără încărcătură şi pierderi 
de eficienţă pe piaţa internă;

64. face apel la Comisie să întocmească 
până în 2010 un raport privind restricţiile 
care încă mai există despre cabotaj şi alţi 
factori din Uniunea Europeană care 
cauzează curse fără încărcătură şi pierderi 
de eficienţă pe piaţa internă;

Or. nl

Amendamentul 192
Dorette Corbey, Riitta Myller

Propunere de rezoluţie
Punctul 64

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

64. face apel la Comisie să întocmească 
până în 2010 un raport despre cabotaj şi 
alţi factori din Uniunea Europeană care 
cauzează curse fără încărcătură şi pierderi 
de eficienţă pe piaţa internă;

64. face apel la Comisie să întocmească 
până în 2010 un raport despre cabotaj şi 
alţi factori din Uniunea Europeană care 
cauzează curse fără încărcătură şi pierderi 
de eficienţă pe piaţa internă; consideră că 
o logistică a transporturilor de marfă 
eficientă şi efectivă bazată pe TIC şi pe 
sisteme cum ar fi Galileo, folosită ca o 
parte integrantă a sistemului de transport 
al UE, reprezintă cheia pentru o 
mobilitate durabilă în Europa, pentru 
eficienţă economică şi competitivitate, 
pentru folosirea optimă a resurselor de 
energie, pentru crearea de locuri de 
muncă, pentru protejarea mediului şi 
pentru lupta împotriva schimbării climei;

Or. en
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Amendamentul 193
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Propunere de rezoluţie
Punctul 64a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

64a. solicită dezvoltarea şi utilizarea unor 
sisteme inteligente de transport pentru 
gestionarea traficului şi pentru reducerea 
congestionării traficului;

Or. en

Amendamentul 194
Dorette Corbey

Propunere de rezoluţie
Punctul 65

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

65. îşi exprimă îngrijorarea faţă de 
ameninţarea reprezentată de fenomenele 
meteorologice extreme şi de schimbările 
climatice pe termen lung asupra 
monumentelor culturale din Europa şi 
asupra peisajelor din Europa;

65. îşi exprimă îngrijorarea faţă de 
ameninţarea reprezentată de fenomenele 
meteorologice extreme şi de schimbările 
climatice pe termen lung asupra 
monumentelor culturale din Europa şi 
asupra peisajelor din Europa şi solicită 
statelor membre să întocmească un 
catalog unitar, sub coordonare 
europeană, al monumentelor europene 
periclitate de schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 195
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 65

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

65. îşi exprimă îngrijorarea faţă de 65. îşi exprimă îngrijorarea faţă de 
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ameninţarea reprezentată de fenomenele 
meteorologice extreme şi de schimbările 
climatice pe termen lung asupra 
monumentelor culturale din Europa şi 
asupra peisajelor din Europa;

ameninţarea reprezentată de fenomenele 
meteorologice extreme, de schimbările 
climatice pe termen lung şi de intervenţia 
necontrolată a omului asupra 
monumentelor culturale din Europa şi 
asupra peisajelor din Europa;

Or. en

Amendamentul 196
Michl Ebner

Propunere de rezoluţie
Punctul 65

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

65. îşi exprimă îngrijorarea faţă de 
ameninţarea reprezentată de fenomenele 
meteorologice extreme şi de schimbările 
climatice pe termen lung asupra 
monumentelor culturale din Europa şi 
asupra peisajelor din Europa;

65. îşi exprimă îngrijorarea faţă de 
ameninţarea reprezentată de fenomenele 
meteorologice extreme şi de schimbările 
climatice pe termen lung asupra 
monumentelor culturale din Europa şi 
asupra peisajelor din Europa (de exemplu
gheţarii);

Or. de

Amendamentul 197
Dorette Corbey

Propunere de rezoluţie
Punctul 66

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

66. face apel la statele membre să 
întocmească sub coordonare europeană 
un catalog unitar al monumentelor 
europene periclitate de schimbările 
climatice;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 198
Michl Ebner

Propunere de rezoluţie
Punctul 67

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

67. face apel la statele membre şi la 
autorităţile regionale să ia măsuri 
cuprinzătoare de adaptare şi prevenire în 
zonele turistice sezonale sensibile la 
variaţiile de climă fără oferte alternative –
cum ar fi asigurarea alimentării cu apă, 
protecţia împotriva incendiilor în zonele de 
pădure şi arbuşti sau îmbunătăţirea 
protecţiei litoralului pentru a ţine cont de 
importanţa economică a turismului şi a 
infrastructurii necesare pentru crearea de 
locuri de muncă şi realizarea de venituri şi 
a contracara daunele economice 
semnificative de-a lungul lanţului valorii 
adăugate;

67. face apel la statele membre şi la 
autorităţile regionale să ia măsuri 
cuprinzătoare de adaptare şi prevenire în 
zonele turistice sezonale sensibile la 
variaţiile de climă fără oferte alternative –
cum ar fi asigurarea alimentării cu apă, 
protecţia împotriva incendiilor în zonele de 
pădure, luând măsuri de precauţie 
împotriva topirii gheţarilor şi 
îmbunătăţirea protecţiei litoralului pentru a
ţine cont de importanţa economică a 
turismului şi a infrastructurii necesare 
pentru crearea de locuri de muncă şi 
realizarea de venituri şi a contracara 
daunele economice semnificative de-a 
lungul lanţului valorii adăugate;

Or. de

Amendamentul 199
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de rezoluţie
Punctul 67

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

67. face apel la statele membre şi la 
autorităţile regionale să ia măsuri 
cuprinzătoare de adaptare şi prevenire în 
zonele turistice sezonale sensibile la 
variaţiile de climă fără oferte alternative –
cum ar fi asigurarea alimentării cu apă, 
protecţia împotriva incendiilor în zonele de
pădure şi arbuşti sau îmbunătăţirea 
protecţiei litoralului pentru a ţine cont de 
importanţa economică a turismului şi a 
infrastructurii necesare pentru crearea de 

67. face apel la Comisie, la statele membre 
şi la autorităţile regionale să ia măsuri 
cuprinzătoare de adaptare şi prevenire în 
zonele turistice sezonale sensibile la 
variaţiile de climă fără oferte alternative –
cum ar fi asigurarea alimentării cu apă, 
protecţia împotriva incendiilor în zonele de 
pădure şi arbuşti sau îmbunătăţirea 
protecţiei litoralului pentru a ţine cont de 
importanţa economică a turismului şi a 
infrastructurii necesare pentru crearea de 
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locuri de muncă şi realizarea de venituri şi 
a contracara daunele economice 
semnificative de-a lungul lanţului valorii 
adăugate;

locuri de muncă şi realizarea de venituri şi 
a contracara daunele economice 
semnificative de-a lungul lanţului valorii 
adăugate;

Or. en

Amendamentul 200
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 67a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

67a. consideră că trebuie să se ţină seama 
de turismul în zonele periferice şi în 
insule, deoarece cea mai semnificativă 
sursă de venituri a acestora poate fi 
afectată de preţuri mai mari în domeniul 
aviaţiei din cauza includerii aviaţiei în EU 
ETS;

Or. en

Amendamentul 201
Michl Ebner

Propunere de rezoluţie
Punctul 68

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68. consideră că în anumite regiuni 
continuarea expansiunii sectorului turistic 
este rezonabilă din punct de vedere 
economic şi justificabilă din punct de 
vedere ecologic doar în condiţiile includerii 
efectelor probabile ale schimbărilor 
climatice, cum ar fi lipsa acută de apă sau
zăpadă în dezvoltarea viitoare a zonei

68. consideră că în anumite regiuni 
continuarea expansiunii sectorului turistic 
este rezonabilă din punct de vedere 
economic şi justificabilă din punct de 
vedere ecologic doar în condiţiile includerii 
efectelor probabile ale schimbărilor 
climatice, cum ar fi lipsa acută de apă, 
lipsa de zăpadă sau dispariţia gheţarilor, 
în dezvoltarea viitoare a zonei

Or. de
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Amendamentul 202
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Propunere de rezoluţie
Punctul 69

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

69. face apel la sectorul turistic să 
colaboreze cu comunităţile locale şi 
asociaţiile profesionale la elaborarea de 
strategii integrate în vederea reducerii 
emisiilor şi creşterii eficienţei energetice a 
sectorului – în special în transport şi în 
industria hotelieră – şi, de asemenea, să 
conceapă măsuri de protecţie a 
amenajărilor turistice de fenomenele 
climatice extreme;

69. face apel la sectorul turistic să 
colaboreze cu comunităţile locale şi 
asociaţiile profesionale la elaborarea de 
strategii integrate în vederea reducerii 
emisiilor şi creşterii eficienţei energetice a 
sectorului – în special în transport şi în 
industria hotelieră – şi, de asemenea, să 
conceapă măsuri de promovare a 
ecoturismului şi de protecţie a 
amenajărilor turistice de fenomenele 
climatice extreme;

Or. en

Amendamentul 203
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Propunere de rezoluţie
Punctul 69a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

69a. consideră că dezvoltarea turismului 
ar trebui să fie durabilă şi ar trebui să 
protejeze mediul;

Or. en

Amendamentul 204
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 69a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

69a. recomandă dezvoltarea tipurilor de 
turism mai ecologice, cum ar fi turismul 
sportiv sau turismul cultural şi subliniază 
faptul că destinaţiile turistice de excelenţă 
ar trebui să fie acelea care respectă şi 
protejează mediul;

Or. en

Amendamentul 205
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de rezoluţie
Punctul 69a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

69a. recomandă dezvoltarea tipurilor de 
turism mai ecologice, cum ar fi turismul 
social, turismul sportiv sau turismul 
cultural şi subliniază faptul că destinaţiile 
turistice de excelenţă ar trebui să fie 
acelea care respectă şi protejează mediul;

Or. en
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