
AM\863116RO.doc PE462.704v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2011/2012(INI)

01.4.2011

AMENDAMENTELE
242 - 363

Proiect de raport
Bas Eickhout
(PE460.597v01-00)

Analiza opțiunilor pentru depășirea obiectivului de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și evaluarea riscului de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon
(COM(2010)265 – 2011/2012(INI))



PE462.704v02-00 2/63 AM\863116RO.doc

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\863116RO.doc 3/63 PE462.704v02-00

RO

Amendamentul 242
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 18d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. în vederea reducerii emisiilor la nivel 
global, consideră că ETS va fi un 
instrument eficient, cu condiția ca acesta 
să fie adoptat de toate economiile majore 
din lume și completat de alte instrumente 
(printre care acorduri voluntare, măsuri 
fiscale etc.) de luat în considerare în 
funcție de prioritățile și capacitățile 
naționale;

Or. it

Amendamentul 243
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că închiderea centralelor 
nucleare va conduce la o creștere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră;
recunoaște că acest element ar trebui să 
fie luat în considerare atunci când se 
analizează opțiunile pentru depășirea 
nivelului de 20 % al reducerilor privind 
emisiile de gaze cu efect de seră;

Or. en
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Amendamentul 244
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de rezoluție
Referirea 18a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia să propună imediat 
modul în care Uniunea își poate completa 
cel mai bine acțiunile pentru atenuarea 
schimbărilor climatice cu eforturi care 
vizează reducerea emisiilor de gaze non-
CO2, cum ar fi HFC-urile, care constituie 
poluantele climatice cu cea mai rapidă 
creștere din lume, și HFC-23; invită 
Comisia să promoveze inițiativa privind 
introducerea producției de HFC în 
Protocolul de la Montreal și încheierea de 
acorduri bilaterale cu țări terțe pentru 
diminuarea emisiilor de HFC-23, cu 
scopul de a elimina gazele non-CO2 și de 
a reduce HFC-23, într-un mod rentabil, 
pentru prețuri publice mai mici decât 
prețurile actuale ale carbonului;

Or. en

Amendamentul 245
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Peter Liese

Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. solicită Comisiei, în cadrul acțiunilor 
sale de combatere a schimbărilor 
climatice, să dezvolte strategii de 
reglementare cu acțiune rapidă cu scopul 
de a accelera eliminarea 
hidroclorofluorocarburilor (HFC), și să 
recupereze și să distrugă ozonul 
stratosferic care extrage gazele cu efect de 
seră din produsele și echipamentele 
casate;
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Or. en

Amendamentul 246
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Peter Liese

Propunere de rezoluție
Punctul 18c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. solicită Comisiei, în cadrul acțiunilor 
sale de combatere a schimbărilor 
climatice, să dezvolte strategii cu acțiune 
rapidă cu scopul de a reduce emisiile de 
carbon negru, acordând prioritate 
emisiilor care afectează regiunile de 
zăpadă și gheață, inclusiv zona arctică;

Or. en

Amendamentul 247
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Peter Liese

Propunere de rezoluție
Punctul 18d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. solicită Comisiei, în cadrul acțiunilor 
sale de combatere a schimbărilor 
climatice, să dezvolte strategii de 
reglementare cu acțiune rapidă cu scopul 
de a reduce emisiile de gaze poluante care 
duc la formarea de ozon troposferic (din 
atmosfera inferioară), un gaz important 
cu efect de seră;

Or. en
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Amendamentul 248
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că, dacă se dorește ca UE 
să își îndeplinească obiectivul pe termen 
lung privind reducerile naționale cuprinse 
între 80 % și 95 %, așa cum a fost 
convenit de către Consiliul European și 
confirmat în cadrul Foii de parcurs 
pentru o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon până în 2050, UE ar 
trebui să își accelereze eforturile după 
realizarea unor reduceri interne ale 
emisiilor de 25 % în 2020; solicită, prin 
urmare, ca Comisia să prezinte o 
propunere de obiective obligatorii de 
reducere pentru perioada de după 2020, 
cel puțin în conformitate cu traiectoriile 
prezentate în Foaia de parcurs pentru o 
economie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon până în 2050, concepută pentru a 
îndeplini obiectivele pe termen lung în 
modul cel mai rentabil;

Or. en

Amendamentul 249
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. solicită aplicarea unor criterii 
suplimentare în materie de calitate pentru 
utilizarea compensărilor internaționale în 
cadrul UE, prin introducerea unor 
standarde stricte de calitate a proiectului 
care să garanteze respectarea drepturilor 
omului și reducerile suplimentare fiabile, 
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verificabile și reale ale emisiilor care 
sprijină, de asemenea, dezvoltarea 
durabilă din țările în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 250
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reiterează faptul că este esențială 
depășirea decalajului dintre caracterul 
voluntar al angajamentelor asumate la 
nivel internațional de către țările din 
afara UE și recunoașterea internațională 
a unui sistem obligatoriu din punct de 
vedere juridic;

Or. it

Amendamentul 251
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. ia în considerare faptul că 
Comunicarea Comisiei privind o foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii reduse de dioxid de 
carbon până în 2050 subliniază 
necesitatea de a rămâne atenți la riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon în 
scopul asigurării unor condiții echitabile 
de concurență;

Or. en
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Amendamentul 252
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. ia în considerare faptul că, prin 
concluziile Consiliului din 
14 martie 2011, statele membre au 
reafirmat importanța asigurării 
continuității mecanismelor flexibile 
existente, concomitent cu îmbunătățirea 
lor, precum și a stabilirii unor mecanisme 
sectoriale noi sau a altor mecanisme 
extinse, orientate către piață, în cadrul 
Conferinței de la Durban privind 
schimbările climatice, pentru a spori
eficiența din punctul de vedere al 
costurilor și pentru a promova acțiunile 
de combatere a schimbărilor climatice, 
contribuind, în același timp, la 
dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 253
Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. ia în considerare faptul că, prin 
concluziile Consiliului din 
14 martie 2011, statele membre au 
reafirmat importanța asigurării 
continuității mecanismelor flexibile 
existente, concomitent cu îmbunătățirea 
lor, precum și a stabilirii unor mecanisme 
sectoriale noi sau a altor mecanisme 
extinse, orientate către piață, în cadrul 
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Conferinței de la Durban privind 
schimbările climatice, pentru a spori 
eficiența din punctul de vedere al 
costurilor și pentru a promova acțiunile 
de combatere a schimbărilor climatice, 
contribuind, în același timp, la 
dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 254
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Subpunctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Beneficii și efecte colaterale eliminat

Or. it

Amendamentul 255
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este convins că avantajul de a acționa 
mai devreme contribuie la obținerea de 
beneficii pe termen lung în privința 
competitivității Europei, prin menținerea 
unei poziții solide pe o piață globală a 
tehnologiilor curate aflată într-o creștere 
rapidă;

eliminat

Or. it
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Amendamentul 256
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este convins că avantajul de a acționa 
mai devreme contribuie la obținerea de 
beneficii pe termen lung în privința 
competitivității Europei, prin menținerea 
unei poziții solide pe o piață globală a 
tehnologiilor curate aflată într-o creștere 
rapidă;

19. este convins că avantajul de a acționa 
mai devreme contribuie la obținerea de 
beneficii pe termen lung în privința 
competitivității Europei, prin menținerea 
unei poziții solide pe o piață globală a 
tehnologiilor durabile aflată într-o creștere 
rapidă, prin dezvoltarea de noi 
oportunități de locuri de muncă care să 
îmbunătățească programele de învățare 
de-a lungul vieții;

Or. en

Amendamentul 257
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este convins că avantajul de a acționa 
mai devreme contribuie la obținerea de 
beneficii pe termen lung în privința 
competitivității Europei, prin menținerea 
unei poziții solide pe o piață globală a 
tehnologiilor curate aflată într-o creștere 
rapidă;

19. este convins că avantajul de a acționa 
mai devreme contribuie la obținerea de 
beneficii pe termen lung în privința 
competitivității Europei, prin conturarea 
unor așteptări adecvate și menținerea unei 
poziții solide pe o piață globală a 
tehnologiilor curate aflată într-o creștere 
rapidă;

Or. en

Amendamentul 258
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită UE și statele membre să își 
respecte obligația de a sprijini creșterea 
investițiilor în cercetare și dezvoltare și să 
asigure un cadru politic general adecvat 
pe termen lung, astfel încât să se dezvolte 
pe scară largă și cât mai rapid tehnologii 
pentru reducerea emisiilor de carbon mai 
eficiente din punct de vedere economic;

Or. it

Amendamentul 259
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. subliniază necesitatea ca UE și 
statele membre să integreze politicile 
privind schimbările climatice, energia, 
industria și tehnologia într-un cadru 
structurat și cuprinzător; în acest cadru, 
toți actorii economici și sociali trebuie să 
își joace rolul, iar eforturile nu vor fi 
necesare numai din partea sectorului 
industrial (și în special din partea 
sectoarelor ETS), ci și din partea altor 
sectoare, precum transporturile și 
construcțiile și din partea întregii societăți 
civile;

Or. it

Amendamentul 260
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. ia act de potențialele pierderi de 
venituri ale administrației publice care 
decurg din criza financiară din 2008 și de 
excedentul rezultat al cotelor de emisii în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (EU ETS);
subliniază faptul că intensificarea 
cantității de cote de emisii poluante 
printr-un obiectiv mai amplu de reducere 
a gazelor cu efect de seră în cadrul EU 
ETS este vitală pentru ca guvernele UE să 
recupereze o parte din aceste pierderi;

Or. en

Amendamentul 261
Salvatore Tatarella, Martin Callanan, Miroslav Ouzký

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că Comunicarea Comisiei 
privind o foaie de parcurs pentru trecerea 
la o economie competitivă cu emisii 
reduse de dioxid de carbon până în 2050 
subliniază faptul că dezvoltarea de opțiuni 
de politici sectoriale va trebui să analizeze 
mai detaliat costurile, compromisurile și 
incertitudinile; 1

__________________
1 Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii reduse de 
dioxid de carbon până în 2050, pag. 6.

Or. en
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Amendamentul 262
Salvatore Tatarella, Karl-Heinz Florenz, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. ia în considerare necesitatea de a 
efectua o analiză aprofundată a costurilor 
cumulative ale obiectivelor climatice în 
ceea ce privește prețurile carbonului, 
prețurile la energie și cheltuielile pentru 
inovare și cercetare;

Or. en

Amendamentul 263
Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluție
Punctul 19c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. în urma crizei datoriei publice ca 
urmare a crizei financiare care a lovit 
Europa, statele membre vor trebui să 
reducă datoriile cu peste 1/20 în fiecare 
an. Acest lucru înseamnă că vor exista 
mai puține fonduri publice pentru 
investiții care să promoveze inovarea și 
creșterea;

Or. en

Amendamentul 264
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic de 30 % pentru 2020 ar reface 
stimulentele pentru inovare care au fost 
pierdute din cauza relaxării obiectivului 
de 20 %;

eliminat

Or. it

Amendamentul 265
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic de 30 % pentru 2020 ar reface 
stimulentele pentru inovare care au fost 
pierdute din cauza relaxării obiectivului 
de 20 %;

eliminat

Or. en

Amendamentul 266
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic de 30 % pentru 2020 ar reface 
stimulentele pentru inovare care au fost 
pierdute din cauza ușurării obiectivului de 
20 %;

eliminat

Or. RO
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Amendamentul 267
Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic de 30 % pentru 2020 ar reface 
stimulentele pentru inovare care au fost 
pierdute din cauza relaxării obiectivului 
de 20 %;

20. consideră că stabilirea de obiective pe 
termen lung ar intensifica stimulentele 
pentru inovare din cadrul obiectivului de 
20 %;

Or. en

Amendamentul 268
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic de 30 % pentru 2020 ar reface 
stimulentele pentru inovare care au fost 
pierdute din cauza relaxării obiectivului 
de 20 %;

20. consideră că intensificarea eforturilor 
necesare privind eficiența energetică este 
modalitatea de a realiza obiectivele pentru 
2020 și chiar de a le depăși;

Or. en

Amendamentul 269
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic de 30 % pentru 2020 ar reface 
stimulentele pentru inovare care au fost 
pierdute din cauza relaxării obiectivului de 

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic de peste 20 % pentru 2020 ar 
reface stimulentele pentru inovare care au 
fost pierdute din cauza relaxării 
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20 %; obiectivului de 20 %;

Or. en

Amendamentul 270
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic de 30 % pentru 2020 ar reface 
stimulentele pentru inovare care au fost 
pierdute din cauza relaxării obiectivului 
de 20 %;

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic de 30 % pentru 2020, în cazul în 
care se respectă condițiile definite la 
articolul 28 din Directiva 2009/29/CE, ar
putea consolida stimulentele pentru 
inovare;

Or. Fr

Amendamentul 271
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic de 30 % pentru 2020 ar reface 
stimulentele pentru inovare care au fost 
pierdute din cauza relaxării obiectivului 
de 20 %;

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic de 30 % pentru 2020 ar reface 
stimulentele pentru inovare;

Or. de

Amendamentul 272
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic de 30 % pentru 2020 ar reface 
stimulentele pentru inovare care au fost 
pierdute din cauza relaxării obiectivului de 
20 %;

20. consideră că o trecere la un obiectiv 
climatic național de 30 % pentru 2020 ar 
reface stimulentele pentru inovare care au 
fost pierdute din cauza relaxării 
obiectivului de 20 %;

Or. en

Amendamentul 273
Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. ia act de concluziile studiului „A 
New Growth Path for Europe” (O nouă 
cale de dezvoltare pentru Europa), 
comandat de Ministerul federal german al 
mediului, care sugerează că majorarea 
obiectivului UE de reducere a emisiilor de 
CO2 la 30 % până în 2020 ar putea crește 
rata de dezvoltare a economiei europene 
cu până la 0,6 % pe an și ar putea crea 
până la 6 milioane de locuri de muncă, 
sporind, în mod semnificativ, investițiile 
europene;

Or. en

Amendamentul 274
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 

eliminat



PE462.704v02-00 18/63 AM\863116RO.doc

RO

de locuri de muncă (ENI), ceea ce 
reprezintă de zece ori cifra de angajare 
directă în cadrul sectorului oțelului al UE 
în 2007; subliniază faptul că, potrivit unor 
studii recente, sporirea obiectivului 
climatic al UE la 30 % poate stimula 
crearea a până la 6 milioane de locuri de 
muncă suplimentare în Europa;

Or. it

Amendamentul 275
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Theodoros Skylakakis, Martin 
Callanan, Miroslav Ouzký, Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 
de locuri de muncă (ENI), ceea ce 
reprezintă de zece ori cifra de angajare 
directă în cadrul sectorului oțelului al UE 
în 2007; subliniază faptul că, potrivit unor 
studii recente, sporirea obiectivului 
climatic al UE la 30 % poate stimula 
crearea a până la 6 milioane de locuri de 
muncă suplimentare în Europa;

eliminat

Or. en

Amendamentul 276
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 
de locuri de muncă (ENI), ceea ce 

21. consideră că politicile privind 
schimbările climatice vor conduce la o 
restructurare a economiei UE, sporind 



AM\863116RO.doc 19/63 PE462.704v02-00

RO

reprezintă de zece ori cifra de angajare 
directă în cadrul sectorului oțelului al UE 
în 2007; subliniază faptul că, potrivit unor 
studii recente, sporirea obiectivului 
climatic al UE la 30 % poate stimula 
crearea a până la 6 milioane de locuri de 
muncă suplimentare în Europa;

numărul de locuri de muncă într-un sector 
al economiei, dar reducând numărul 
acestora într-un alt sector, întrucât un 
echilibru pe termen lung al ocupării 
locurilor de muncă este, prin definiție, 
neutru;

Or. en

Amendamentul 277
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 
de locuri de muncă (ENI), ceea ce 
reprezintă de zece ori cifra de angajare 
directă în cadrul sectorului oțelului al UE 
în 2007; subliniază faptul că, potrivit unor 
studii recente, sporirea obiectivului 
climatic al UE la 30 % poate stimula 
crearea a până la 6 milioane de locuri de 
muncă suplimentare în Europa;

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 
de locuri de muncă (ENI), ceea ce 
reprezintă de zece ori cifra de angajare 
directă în cadrul sectorului oțelului al UE 
în 2007; subliniază faptul că, potrivit unor 
studii recente, sporirea obiectivului 
climatic al UE la 30 %, în cea mai bună 
dintre ipotezele verosimile, poate stimula 
crearea a până la 1,5 milioane de locuri de 
muncă suplimentare în Europa;

Or. it

Amendamentul 278
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 
de locuri de muncă (ENI), ceea ce 
reprezintă de zece ori cifra de angajare 

21. constată faptul că Comunicarea 
Comisiei menționează că mărirea 
obiectivului de reducere la 30 % indică, în 
general, efecte de ansamblu 
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directă în cadrul sectorului oțelului al UE 
în 2007; subliniază faptul că, potrivit unor 
studii recente, sporirea obiectivului 
climatic al UE la 30 % poate stimula 
crearea a până la 6 milioane de locuri de 
muncă suplimentare în Europa;

nesemnificative asupra ocupării forței de 
muncă, în funcție de analiza 
macroeconomică, dar că utilizarea 
inteligentă a veniturilor rezultate din 
licitații sau din taxarea emisiilor de dioxid 
de carbon schimbă imaginea;

Or. en

Amendamentul 279
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 
de locuri de muncă (ENI), ceea ce 
reprezintă de zece ori cifra de angajare 
directă în cadrul sectorului oțelului al UE 
în 2007; subliniază faptul că, potrivit unor 
studii recente, sporirea obiectivului 
climatic al UE la 30 % poate stimula 
crearea a până la 6 milioane de locuri de 
muncă suplimentare în Europa;

21. consideră că, deși toate industriile 
trebuie să producă într-un mod mai 
durabil, prin definiție așa-numitele
industrii ecologice europene oferă, în 
principal cu ajutorul subvențiilor publice,
aproximativ 3,4 milioane de locuri de 
muncă (ENI) ), ceea ce reprezintă de zece 
ori cifra de angajare directă în cadrul 
sectorului oțelului al UE în 2007;
subliniază faptul că, potrivit unor studii 
recente, sporirea obiectivului climatic al 
UE la 30 % poate stimula crearea a până la 
6 milioane de locuri de muncă 
suplimentare în Europa, cu condiția ca 
subvențiile publice să fie majorate;
constată că trebuie să se aibă în vedere 
utilizarea subvențiilor publice în cel mai 
eficient mod;

Or. en

Amendamentul 280
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 
de locuri de muncă (ENI), ceea ce 
reprezintă de zece ori cifra de angajare 
directă în cadrul sectorului oțelului al UE 
în 2007; subliniază faptul că, potrivit unor 
studii recente, sporirea obiectivului 
climatic al UE la 30 % poate stimula 
crearea a până la 6 milioane de locuri de 
muncă suplimentare în Europa;

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 
de locuri de muncă (ENI); subliniază faptul 
că, potrivit unor studii recente, sporirea 
obiectivului climatic al UE la 30 % poate 
stimula crearea a până la 6 milioane de 
locuri de muncă suplimentare în Europa;

Or. en

Amendamentul 281
Silvia-Adriana Țicău, Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Propunerea de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 
de locuri de muncă (ENI), ceea ce 
reprezintă de zece ori cifra de angajare 
directă în cadrul sectorului siderurgic al 
UE în 2007; subliniază că, potrivit unor 
studii recente, sporirea obiectivului 
climatic al UE la 30 % poate stimula 
crearea a până la 6 milioane de locuri de 
muncă suplimentare în Europa;

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 
de locuri de muncă (ENI), ceea ce 
reprezintă de zece ori cifra de angajare 
directă în cadrul sectorului siderurgic al 
UE în 2007; subliniază că, potrivit unor 
studii recente, sporirea obiectivului 
climatic al UE la 30 %, comparativ cu 
nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră 
din 1990, poate stimula crearea a până la 6 
milioane de locuri de muncă suplimentare 
în Europa;

Or. RO

Amendamentul 282
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 
de locuri de muncă (ENI), ceea ce 
reprezintă de zece ori cifra de angajare 
directă în cadrul sectorului oțelului al UE 
în 2007; subliniază faptul că, potrivit unor 
studii recente, sporirea obiectivului 
climatic al UE la 30 % poate stimula 
crearea a până la 6 milioane de locuri de 
muncă suplimentare în Europa;

21. consideră că industriile ecologice 
europene oferă aproximativ 3,4 milioane 
de locuri de muncă (ENI); subliniază faptul 
că, potrivit unor studii recente, sporirea 
obiectivului climatic al UE la 30 % poate 
stimula crearea a până la 6 milioane de 
locuri de muncă suplimentare în Europa;
recunoaște efectele creării de locuri de 
muncă și ale competitivității, asociate cu 
tranziția către o economie cu emisii 
reduse de carbon pe termen lung, pe 
măsură ce UE devine un lider mondial în 
tehnologiile în materie de energie 
regenerabilă și în produse și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic;

Or. en

Amendamentul 283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21 a. constată că, la nivel mondial, din ce 
în ce mai multe state recunosc potențialul 
tehnologiile nepoluante și își 
reconfigurează economiile în consecință –
într-o măsură mai mare decât cele 
europene –; atrage atenția, în acest 
context, asupra evoluțiilor pozitive, cum 
ar fi noul plan cincinal al Chinei, care 
prevede extinderea forțată a piețelor 
tehnologiilor nepoluante, sau deciziile de 
la Meseberg ale Germaniei;

Or. de



AM\863116RO.doc 23/63 PE462.704v02-00

RO

Amendamentul 284
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. constată că, în analiza UE a 
opțiunilor de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, problema nu este cum să 
creăm mai multe „locuri de muncă 
ecologice” prin subvenționarea 
instalațiilor ineficiente (după ce este luată
în considerare stabilirea prețului 
carbonului) pentru energiile regenerabile, 
ci modul în care să creăm „locuri de 
muncă justificabile”, care vor rezista 
testului concurenței indus de jucătorii 
emergenți la nivel mondial; întrucât 
echipamentul relevant pentru unele surse 
regenerabile este din ce în ce mai mult 
fabricat în China și India, Europa ar 
trebui să investească acum mai mult în 
eficiența energetică care va consolida 
economiile locale prin sprijinirea 
locurilor de muncă locale care nu pot fi 
transferate către țările terțe cu costuri mai 
mici de producție;

Or. en

Amendamentul 285
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Sergio Berlato, 
Miroslav Ouzký, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. este de acord cu foaia de parcurs a 
Comisiei Europene pentru o economie cu 
emisii reduse de carbon până în 2050, 
unde se afirmă următoarele: „crearea și 
păstrarea locurilor de muncă va depinde 
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de capacitatea UE de a deveni lider în 
materie de dezvoltare de noi tehnologii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon prin 
programe educative și de formare 
destinate să încurajeze acceptarea noilor 
tehnologii, prin cercetare și dezvoltare și 
prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, 
precum și în materie de creare, pe plan 
economic, a condițiilor-cadru favorabile 
investițiilor”;

Or. en

Amendamentul 286
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Romana 
Jordan Cizelj, Martin Callanan, Miroslav Ouzký, Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, 
Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 21b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. constată lipsa unei evaluări 
amănunțite a impactului asupra ocupării 
forței de muncă cauzate de tranziția către 
emisii scăzute de carbon, care ar 
presupune, în primul rând, o schimbare a 
locurilor de muncă în toate sectoarele, 
precum și necesitatea de a identifica mai 
bine „câștigătorii” și „perdanții” unei 
astfel de tranziții;

Or. en

Amendamentul 287
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că, deși trecerea la un 
obiectiv climatic mai ambițios are în 
primul rând un impact pozitiv asupra 
creării de locuri de muncă, trebuie 
adoptate măsuri în vederea facilitării 
schimbărilor structurale și a reeducării 
forței de muncă în cadrul comunităților 
care înregistrează pierderi pe scară largă 
a locurilor de muncă cu emisii mari de 
carbon și, de asemenea, în vederea 
asigurării faptului că noile sectoare de 
creștere economică au suficient acces la 
mână de lucru calificată corespunzător;

eliminat

Or. it

Amendamentul 288
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că, deși trecerea la un 
obiectiv climatic mai ambițios are în 
primul rând un impact pozitiv asupra 
creării de locuri de muncă, trebuie 
adoptate măsuri în vederea facilitării 
schimbărilor structurale și a reeducării 
forței de muncă în cadrul comunităților 
care înregistrează pierderi pe scară largă a 
locurilor de muncă cu emisii mari de 
carbon și, de asemenea, în vederea 
asigurării faptului că noile sectoare de 
creștere economică au suficient acces la 
mână de lucru calificată corespunzător;

22. consideră că trebuie adoptate măsuri în 
vederea facilitării schimbărilor structurale 
și a reeducării forței de muncă în cadrul 
comunităților care înregistrează pierderi pe 
scară largă a locurilor de muncă cu emisii 
mari de carbon și, de asemenea, în vederea 
asigurării faptului că noile sectoare de 
creștere economică au suficient acces la 
mână de lucru calificată corespunzător;

Or. en
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Amendamentul 289
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că, deși trecerea la un 
obiectiv climatic mai ambițios are în 
primul rând un impact pozitiv asupra 
creării de locuri de muncă, trebuie adoptate 
măsuri în vederea facilitării schimbărilor 
structurale și a reeducării forței de muncă 
în cadrul comunităților care înregistrează 
pierderi pe scară largă a locurilor de muncă 
cu emisii mari de carbon și, de asemenea, 
în vederea asigurării faptului că noile 
sectoare de creștere economică au suficient 
acces la mână de lucru calificată 
corespunzător;

22. consideră că, deși trecerea la un 
obiectiv climatic mai ambițios poate avea
un impact pozitiv pe termen scurt asupra 
creării de locuri de muncă, trebuie adoptate 
măsuri în vederea facilitării schimbărilor 
structurale și a reeducării forței de muncă 
în cadrul comunităților care înregistrează 
pierderi pe scară largă a locurilor de muncă 
cu emisii mari de carbon și, de asemenea, 
în vederea asigurării faptului că noile 
sectoare de creștere economică au suficient 
acces la mână de lucru calificată
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 290
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că, deși trecerea la un 
obiectiv climatic mai ambițios are în 
primul rând un impact pozitiv asupra 
creării de locuri de muncă, trebuie adoptate 
măsuri în vederea facilitării schimbărilor
structurale și a reeducării forței de muncă 
în cadrul comunităților care înregistrează 
pierderi pe scară largă a locurilor de muncă 
cu emisii mari de carbon și, de asemenea, 
în vederea asigurării faptului că noile 
sectoare de creștere economică au suficient 
acces la mână de lucru calificată 
corespunzător;

22. consideră că, deși trecerea la un 
obiectiv climatic mai ambițios poate avea, 
dacă sunt sporite subvențiile publice, un 
impact pozitiv asupra creării de locuri de 
muncă, trebuie adoptate măsuri în vederea 
adaptării la schimbările structurale 
actuale și a facilitării reeducării forței de 
muncă în cadrul comunităților care 
înregistrează pierderi pe scară largă a 
locurilor de muncă și, de asemenea, în 
vederea asigurării faptului că noile sectoare 
de creștere economică au suficient acces la 
mână de lucru calificată corespunzător;
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Or. en

Amendamentul 291
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că, deși trecerea la un 
obiectiv climatic mai ambițios are în 
primul rând un impact pozitiv asupra 
creării de locuri de muncă, trebuie 
adoptate măsuri în vederea facilitării 
schimbărilor structurale și a reeducării 
forței de muncă în cadrul comunităților 
care înregistrează pierderi pe scară largă a 
locurilor de muncă cu emisii mari de 
carbon și, de asemenea, în vederea 
asigurării faptului că noile sectoare de 
creștere economică au suficient acces la 
mână de lucru calificată corespunzător;

22. consideră că, deși trecerea la un 
obiectiv climatic mai ambițios are în 
primul rând un impact pozitiv asupra 
creării de locuri de muncă, solicită 
Comisiei să ia măsuri adecvate atât în
vederea facilitării schimbărilor structurale,
cât și a reeducării forței de muncă în cadrul 
comunităților care înregistrează pierderi pe 
scară largă a locurilor de muncă cu emisii 
mari de carbon și, de asemenea, în vederea 
asigurării faptului că noile sectoare de 
creștere economică au suficient acces la 
mână de lucru calificată corespunzător;

Or. de

Amendamentul 292
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că, deși trecerea la un 
obiectiv climatic mai ambițios are în 
primul rând un impact pozitiv asupra 
creării de locuri de muncă, trebuie adoptate 
măsuri în vederea facilitării schimbărilor 
structurale și a reeducării forței de muncă 
în cadrul comunităților care înregistrează 
pierderi pe scară largă a locurilor de 
muncă cu emisii mari de carbon și, de 
asemenea, în vederea asigurării faptului că 

22. consideră că, deși trecerea la un 
obiectiv climatic mai ambițios are în 
primul rând un impact pozitiv asupra 
creării de locuri de muncă, trebuie adoptate 
măsuri în vederea facilitării schimbărilor 
structurale și a reeducării forței de muncă, 
de exemplu prin utilizarea fondurilor 
structurale ale UE sau a Fondului de 
globalizare, și în vederea asigurării 
faptului că noile sectoare de creștere 
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noile sectoare de creștere economică au 
suficient acces la mână de lucru calificată 
corespunzător;

economică au suficient acces la mână de 
lucru calificată corespunzător;

Or. en

Amendamentul 293
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază dimensiunea beneficiilor 
colaterale legate de o calitate îmbunătățită 
a aerului, care, conform estimărilor 
Comisiei, în 2020 se vor situa între 
6,3 miliarde de euro și 22 miliarde de euro 
pe an, fără a include și avantajele 
asociate privind reducerea costurilor 
medicale; constată că, potrivit unor 
analize suplimentare, beneficiile 
colaterale privind sănătatea și poluarea 
aerului determinate de trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % sporesc 
beneficiile totale de la 6,3 miliarde de 
euro până la 35,8 miliarde de euro, gradul 
maxim fiind atins prin eforturi de 
reducere depuse pe plan național;

eliminat

Or. it

Amendamentul 294
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază dimensiunea beneficiilor 
colaterale legate de o calitate îmbunătățită 
a aerului, care, conform estimărilor 

23. amintește că nu există nicio legătură 
directă între beneficiile asociate reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră și 
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Comisiei, în 2020 se vor situa între 
6,3 miliarde de euro și 22 miliarde de euro 
pe an, fără a include și avantajele 
asociate privind reducerea costurilor 
medicale; constată că, potrivit unor 
analize suplimentare, beneficiile 
colaterale privind sănătatea și poluarea 
aerului determinate de trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % sporesc 
beneficiile totale de la 6,3 miliarde de 
euro până la 35,8 miliarde de euro, gradul 
maxim fiind atins prin eforturi de 
reducere depuse pe plan național;

beneficiile colaterale legate de o calitate 
îmbunătățită a aerului sau cu reducerea 
substanțelor poluante;

Or. it

Amendamentul 295
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că, pe lângă dezvoltare, 
elementul decisiv este în special 
răspândirea tehnologiilor nepoluante;
solicită Comisiei să se implice și în acest 
domeniu, de exemplu, prin crearea unor 
noi mecanisme de finanțare;

Or. de

Amendamentul 296
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de analiza Comisiei potrivit 
căreia atingerea unui obiectiv de reducere 
cu 30 % a emisiilor de carbon va diminua 

eliminat



PE462.704v02-00 30/63 AM\863116RO.doc

RO

importurile de petrol și gaz cu 
aproximativ 40 de miliarde de euro în 
2020, presupunând că în 2020 prețul 
petrolului va fi de 88 de dolari americani 
pe baril; consideră că este posibil ca 
această estimare a prețului petrolului să 
fie foarte conservatoare, deoarece Agenția 
Internațională a Energiei (2010) prevede 
un preț al petrolului de 108 dolari 
americani până în 2020, care ar spori cu 
peste 20 % beneficiile estimate ale 
importurilor mai scăzute de energie;

Or. it

Amendamentul 297
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de analiza Comisiei potrivit 
căreia atingerea unui obiectiv de reducere 
cu 30 % a emisiilor de carbon va diminua 
importurile de petrol și gaz cu 
aproximativ 40 de miliarde de euro în 
2020, presupunând că în 2020 prețul 
petrolului va fi de 88 de dolari americani 
pe baril; consideră că este posibil ca 
această estimare a prețului petrolului să 
fie foarte conservatoare, deoarece Agenția 
Internațională a Energiei (2010) prevede 
un preț al petrolului de 108 dolari 
americani până în 2020, care ar spori cu 
peste 20 % beneficiile estimate ale 
importurilor mai scăzute de energie;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 298
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia act de analiza Comisiei potrivit 
căreia atingerea unui obiectiv de reducere 
cu 30 % a emisiilor de carbon va diminua 
importurile de petrol și gaz cu aproximativ 
40 de miliarde de euro în 2020, 
presupunând că în 2020 prețul petrolului va 
fi de 88 de dolari americani pe baril;
consideră că este posibil ca această 
estimare a prețului petrolului să fie foarte 
conservatoare, deoarece Agenția 
Internațională a Energiei (2010) prevede un 
preț al petrolului de 108 dolari americani 
până în 2020, care ar spori cu peste 20 % 
beneficiile estimate ale importurilor mai 
scăzute de energie;

24. ia act de analiza Comisiei potrivit 
căreia atingerea unui obiectiv intern de 
reducere cu 30 % a emisiilor de carbon va 
diminua nota de plată aferentă importului
de petrol și gaz cu aproximativ 14 miliarde 
de euro și suma totală de economii va 
ajunge la 45,5 miliarde de euro până în 
2020, presupunând că în 2020 prețul 
petrolului va fi de 88 de dolari americani 
pe baril; consideră că este posibil ca 
această estimare a prețului petrolului să fie 
foarte conservatoare, deoarece Agenția 
Internațională a Energiei (2010) prevede un 
preț al petrolului de 108 dolari americani 
până în 2020, care ar spori cu peste 20 % 
beneficiile estimate ale importurilor mai 
scăzute de energie, scăzând astfel costul 
realizării unui obiectiv intern de reducere 
de 30 %;

Or. en

Amendamentul 299
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. reiterează faptul că, în vederea 
îmbunătățirii eficienței energetice, trebuie 
să fie explorate toate variantele 
energetice, pentru a promova o 
combinație neutră, echilibrată și 
nediscriminatorie, care să cuprindă 
sursele tradiționale de energie, energiile 
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regenerabile și energia nucleară;

Or. it

Amendamentul 300
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că beneficiile 
colaterale determinate de reducerea 
emisiilor apar numai în cazul reducerii de 
emisii înregistrate în cadrul UE și în 
regiunile în care se pune un accent 
puternic pe investiții sporite în vederea 
eficienței energetice;

eliminat

Or. it

Amendamentul 301
Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că beneficiile 
colaterale determinate de reducerea 
emisiilor apar numai în cazul reducerii de 
emisii înregistrate în cadrul UE și în 
regiunile în care se pune un accent puternic 
pe investiții sporite în vederea eficienței 
energetice;

25. subliniază faptul că beneficiile 
colaterale determinate de reducerea 
emisiilor apar în majoritate în cazul 
reducerii de emisii înregistrate în cadrul 
UE și în regiunile în care se pune un accent 
puternic pe termen scurt și mediu pe 
investiții sporite în vederea eficienței 
energetice și a transferului de combustibil 
către combustibili mai curați;

Or. en
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Amendamentul 302
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că beneficiile 
colaterale determinate de reducerea 
emisiilor apar numai în cazul reducerii de 
emisii înregistrate în cadrul UE și în 
regiunile în care se pune un accent puternic 
pe investiții sporite în vederea eficienței 
energetice;

25. subliniază faptul că beneficiile 
colaterale determinate de reducerea 
emisiilor apar în special în cazul reducerii 
de emisii înregistrate în cadrul UE și în 
regiunile în care se pune un accent puternic 
pe investiții sporite în vederea eficienței 
energetice;

Or. de

Amendamentul 303
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că beneficiile 
colaterale determinate de reducerea 
emisiilor apar numai în cazul reducerii de 
emisii înregistrate în cadrul UE și în 
regiunile în care se pune un accent puternic 
pe investiții sporite în vederea eficienței 
energetice;

25. subliniază faptul că beneficiile 
colaterale determinate de reducerea 
emisiilor apar numai în cazul reducerii de 
emisii înregistrate în cadrul UE și în 
regiunile în care se pune un accent puternic 
pe investiții sporite în vederea eficienței 
energetice și a transferului de combustibil 
către combustibili mai curați;

Or. en

Amendamentul 304
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Kriton 
Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază faptul că beneficiile 
colaterale determinate de reducerea 
emisiilor apar numai în cazul reducerii de 
emisii înregistrate în cadrul UE și în 
regiunile în care se pune un accent puternic 
pe investiții sporite în vederea eficienței 
energetice;

25. subliniază faptul că beneficiile 
colaterale determinate de reducerea 
emisiilor apar numai în cazul reducerii de 
emisii înregistrate în cadrul UE și în 
regiunile în care se pune un accent puternic 
pe investiții sporite în vederea eficienței 
energetice; subliniază faptul că abordarea 
propusă în noul plan de acțiune în 
domeniul eficienței energetice în ceea ce 
privește obiectivele voluntare sau 
obligatorii ale statelor membre nu este 
suficient;.reafirmă faptul că Parlamentul 
European solicită elaborarea unor 
obiective obligatorii de eficiență 
energetică pentru statele membre, care au 
câștigat chiar mai multă importanță 
ținând seama de foaia de parcurs către o 
economie cu emisii reduse de carbon, 
publicată recent;

Or. en

Amendamentul 305
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că a încercat deja de mai 
multe ori să convingă alte state să își 
crească nivelul standardelor privind 
mediul prin continuarea demersurilor de 
reglementare; UE a demonstrat că de 
fapt, aceste cazuri au ilustrat posibilitatea 
combinării celor mai înalte standarde cu 
creșterea economică;

Or. SV
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Amendamentul 306
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. constată în continuare că un obiectiv 
mai mare de reducere a gazelor cu efect 
de seră în cadrul UE va consolida și mai 
mult poziția UE și puterea de negociere în 
cadrul negocierilor CCONUSC și va 
stimula discuțiile în vederea unui acord 
internațional privind schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 307
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. concluzionează că trecerea la un
obiectiv de reducere cu 30 % atrage după 
sine mai multe beneficii decât costuri 
pentru cetățenii UE, iar o atingere, pe 
plan național, a obiectivelor de reducere 
ar determina cel mai mare beneficiu 
global;

eliminat

Or. it

Amendamentul 308
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % atrage după 
sine mai multe beneficii decât costuri 
pentru cetățenii UE, iar o atingere, pe plan 
național, a obiectivelor de reducere ar 
determina cel mai mare beneficiu global;

26. concluzionează că trecerea la obiectivul
legat de schimbările climatice din cadrul 
UE 2020 atrage după sine atât beneficii,
cât și costuri pentru cetățenii UE, iar o 
atingere, pe plan național, a obiectivelor de 
reducere ar putea determina cel mai mare 
beneficiu global;

Or. en

Amendamentul 309
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % atrage după 
sine mai multe beneficii decât costuri 
pentru cetățenii UE, iar o atingere, pe plan 
național, a obiectivelor de reducere ar 
determina cel mai mare beneficiu global;

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu mai mult de 20 % 
atrage după sine mai multe beneficii decât 
costuri pentru cetățenii UE, iar o atingere, 
pe plan național, a obiectivelor de reducere 
ar determina cel mai mare beneficiu global;

Or. de

Amendamentul 310
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % atrage după 
sine mai multe beneficii decât costuri 
pentru cetățenii UE, iar o atingere, pe plan 
național, a obiectivelor de reducere ar 

26. concluzionează că depășirea 
obiectivului de reducere cu 20 % atrage 
după sine mai multe beneficii decât costuri 
pentru cetățenii UE, iar o atingere, pe plan 
național, a obiectivelor de reducere ar 
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determina cel mai mare beneficiu global; determina cel mai mare beneficiu global;

Or. en

Amendamentul 311
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % atrage după 
sine mai multe beneficii decât costuri 
pentru cetățenii UE, iar o atingere, pe plan 
național, a obiectivelor de reducere ar 
determina cel mai mare beneficiu global;

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % printr-o 
atingere, pe plan național, a obiectivelor de 
reducere, anterior unui acord 
internațional, nu ar determina cel mai 
mare beneficiu global din cauza relocării 
emisiilor de carbon;

Or. en

Amendamentul 312
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % atrage după 
sine mai multe beneficii decât costuri
pentru cetățenii UE, iar o atingere, pe plan 
național, a obiectivelor de reducere ar 
determina cel mai mare beneficiu global;

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % ar atrage 
după sine beneficii pentru cetățenii și 
economia UE, în cazul în care se 
îndeplinesc condițiile, iar o atingere, pe 
plan național, a obiectivelor de reducere ar 
determina cel mai mare beneficiu global;

Or. Fr
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Amendamentul 313
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % atrage după 
sine mai multe beneficii decât costuri 
pentru cetățenii UE, iar o atingere, pe plan 
național, a obiectivelor de reducere ar 
determina cel mai mare beneficiu global;

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % ar putea 
atrage după sine beneficii pentru cetățenii 
UE, atâta vreme cât la nivel global sunt 
luate măsuri comparabile;

Or. en

Amendamentul 314
Salvatore Tatarella, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % atrage după 
sine mai multe beneficii decât costuri 
pentru cetățenii UE, iar o atingere, pe plan 
național, a obiectivelor de reducere ar 
determina cel mai mare beneficiu global;

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % atrage după 
sine mai multe beneficii decât costuri 
pentru cetățenii UE doar în cazul unui 
acord global; în același timp, stabilirea de 
obiective pe termen lung și de politici 
suplimentare, cum ar fi măsurile de 
eficiență energetică, vor permite 
realizarea obiectivului pe termen lung 
coerent cu obiectivul de 2°C;

Or. en

Amendamentul 315
Silvia-Adriana Țicău, Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Propunerea de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % atrage după 
sine mai multe beneficii decât costuri 
pentru cetățenii UE, iar o atingere pe plan 
național a obiectivelor de reducere ar 
determina cel mai mare beneficiu global;

26. subliniază că trecerea la un obiectiv de 
reducere cu 30 % a emisiilor de gaze cu 
efect de sera fata de nivelul acestora din 
1990, atrage după sine beneficii dar este 
necesar sa se efectueze o analiză 
temeinică a costurilor suportate de
cetățenii UE și să se evite creșterea 
procentului cetățenilor europeni expuși 
riscului sărăciei, iar o atingere pe plan 
național a obiectivelor de reducere ar 
trebui sa fie stimulata prin diferite 
mecanisme fiscale si de creditare;

Or. RO

Amendamentul 316
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv de reducere cu 30 % atrage după 
sine mai multe beneficii decât costuri 
pentru cetățenii UE, iar o atingere, pe plan 
național, a obiectivelor de reducere ar 
determina cel mai mare beneficiu global;

26. concluzionează că trecerea la un 
obiectiv național de reducere cu 30 % și 
chiar evoluția către un obiectiv de 
reducere a emisiilor de 40 % atrage după 
sine mai multe beneficii decât costuri 
pentru cetățenii UE, iar o atingere, pe plan 
național, a obiectivelor de reducere ar 
determina cel mai mare beneficiu global, 
atât pentru dezvoltarea industrială și 
agricolă, cât și pentru creșterea calității și 
a volumului de ocupare a forței de 
muncă;

Or. en
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Amendamentul 317
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. constată că, în momentul îndeplinirii 
condițiilor de ridicare a obiectivului de 
reducere de 30 % și al efectuării unei 
examinări temeinice a trecerii la acest 
obiectiv pentru fiecare stat membru –
obiectiv beneficiind de sprijinul 
comunității internaționale –, nu mai sunt 
necesare alte decizii, iar UE trebuie să fie 
pregătită de acțiune;

Or. de

Amendamentul 318
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. reafirmă faptul că obiectivele de 
reducere ale UE trebuie să fie, în primul 
rând, realizate în cadrul UE; reamintește 
că acele costuri legate de reducerea 
emisiilor reprezintă investiții în economia 
UE; reamintește sprijinul față de ideea că 
mecanismele sectoriale ar trebui să fie 
urmărite de mai multe țări avansate în 
curs de dezvoltare pentru perioada de 
după 2012, în timp ce MDC ar trebui să 
rămână la dispoziția țărilor cel mai puțin 
dezvoltate (LDC); solicită ca toate noile 
mecanisme internaționale sectoriale de 
creditare prin compensare să asigure 
integritatea ecologică și să includă 
beneficii climatice dincolo de abaterea 
obișnuită de 15 % – 30 % de la societate;
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Or. en

Amendamentul 319
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. consideră că UE ar trebui să își 
asume o strategie de creștere a 
obiectivelor privind reducerea emisiilor cu 
30 % dacă celelalte părți care au făcut 
angajamente similare nu au acționat ca 
un stimulent pentru alte state participante 
la negocierile internaționale privind 
schimbările climatice; în schimb, UE a 
primit o serie de critici privind 
neasumarea părții sale de 
responsabilitate; prin urmare, este 
momentul pentru testarea unei noi 
strategii de atragere a altor state de a lua 
parte la activitățile legate de schimbările 
climatice;

Or. SV

Amendamentul 320
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Evaluarea riscului de relocare a emisiilor 
de carbon

eliminat

Or. it
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Amendamentul 321
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. constată că este posibil ca sectoarele 
cu consum energetic sporit să rămână la 
sfârșitul celei de-a doua perioade ETS, în 
2012, cu un număr considerabil de 
certificate alocate în mod gratuit 
neutilizate, care pot fi reportate în faza 
2013-2020, plasându-le într-o poziție 
comparativ mai bună, față de estimările 
din 2008, în contextul concurenței 
internaționale;

eliminat

Or. it

Amendamentul 322
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. constată că este posibil ca sectoarele cu 
consum energetic sporit să rămână la 
sfârșitul celei de-a doua perioade ETS, în 
2012, cu un număr considerabil de
certificate alocate în mod gratuit
neutilizate, care pot fi reportate în faza 
2013-2020, plasându-le într-o poziție 
comparativ mai bună, față de estimările 
din 2008, în contextul concurenței 
internaționale;

27. constată că anumite instalații din 
sectoarele cu consum energetic sporit ar 
putea rămâne la sfârșitul celei de-a doua 
perioade ETS, în 2012, cu certificate 
neutilizate, care pot fi reportate în faza 
2013-2020, atenuând impactul 
referințelor în vigoare pentru 
comercializarea emisiilor după 2012;

Or. en
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Amendamentul 323
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. constată că este posibil ca sectoarele 
cu consum energetic sporit să rămână la 
sfârșitul celei de-a doua perioade ETS, în 
2012, cu un număr considerabil de 
certificate alocate în mod gratuit 
neutilizate, care pot fi reportate în faza 
2013-2020, plasându-le într-o poziție 
comparativ mai bună, față de estimările 
din 2008, în contextul concurenței 
internaționale;

27. subliniază că, în conformitate cu 
Comunicarea Comisiei, societățile vor 
putea realiza aproximativ 5 % - 8 % din 
certificatele lor pentru perioada 2008-
2012 în cea de-a treia fază a ETS (2013 -
2020), pentru că multe certificate nu au 
fost utilizate în timpul crizei;

Or. en

Amendamentul 324
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. constată că este posibil ca sectoarele cu 
consum energetic sporit să rămână la 
sfârșitul celei de-a doua perioade ETS, în 
2012, cu un număr considerabil de
certificate alocate în mod gratuit 
neutilizate, care pot fi reportate în faza 
2013-2020, plasându-le într-o poziție 
comparativ mai bună, față de estimările 
din 2008, în contextul concurenței 
internaționale;

27. constată că este posibil ca sectoarele 
ETS să rămână la sfârșitul celei de-a doua 
perioade ETS, în 2012, cu un număr 
considerabil de certificate alocate în mod 
gratuit neutilizate, care pot fi reportate în 
faza 2013-2020;

Or. en
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Amendamentul 325
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. constată că este posibil ca sectoarele cu
consum energetic sporit să rămână la 
sfârșitul celei de-a doua perioade ETS, în 
2012, cu un număr considerabil de 
certificate alocate în mod gratuit 
neutilizate, care pot fi reportate în faza 
2013-2020, plasându-le într-o poziție 
comparativ mai bună, față de estimările 
din 2008, în contextul concurenței 
internaționale;

27. constată că este posibil ca sectoarele cu 
consum energetic sporit să rămână la 
sfârșitul celei de-a doua perioade ETS, în 
2012, cu un număr considerabil de 
certificate alocate în mod gratuit 
neutilizate, care pot fi reportate în faza 
2013-2020;

Or. en

Amendamentul 326
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 27b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. recunoaște că sarcina industriilor 
care intră sub incidența Sistemului UE de 
comercializare a cotelor de emisii (EU 
ETS) va crește în faza 2013-2020, ca 
urmare a deciziei Comisiei privind analiza 
comparativă, factorul de corecție 
transsectorial și din cauza prețurilor mai
ridicate ale energiei electrice;

Or. en
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Amendamentul 327
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. ia act de faptul că Statele Unite ale 
Americii, Japonia și Australia au 
abandonat pentru moment ideea de a avea 
un sistem de tranzacționare și plafonare 
pentru emisiile de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 328
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. reafirmă faptul că un procent de cel 
puțin 50 % din veniturile rezultate din 
licitații ar trebui să fie reinvestit în 
tehnologii inovatoare și durabile;

Or. en

Amendamentul 329
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. ia act de faptul că prețurile energiei 
electrice nucleare nu reflectă riscurile 
care decurg din energia nucleară și din 
eliminarea deșeurilor radioactive; solicită 
impunerea unei taxări atomice pentru 
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generarea de energie nucleară, care să 
reflecte riscurile socioeconomice și de 
mediu, asociate cu dezvoltarea acesteia;

Or. en

Amendamentul 330
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. ia act de îngrijorarea privind 
relocarea emisiilor de carbon în cadrul 
Sistemului actual al UE de comercializare 
a cotelor de emisii (ETS), concomitent cu 
monetizarea cotelor gratuite neutilizate de 
către sectoarele cu consum sporit de 
energie;

Or. en

Amendamentul 331
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 27b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. constată că Comisia a recunoscut pe 
deplin că cea mai bună protecție 
împotriva riscului relocării emisiilor de 
carbon ar fi acțiuni eficiente la nivel 
mondial [1], și că trebuie să rămână 
vigilentă în vederea menținerii unei baze 
industriale puternice în Europa;[2]
[1] COM(2011)0112, p. 9.
[2] COM(2011)0112, p. 9.

Or. en
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Amendamentul 332
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Martin Callanan, 
Bogusław Sonik, Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. constată că Comisia a recunoscut pe 
deplin că cea mai bună protecție 
împotriva riscului relocării emisiilor de 
carbon ar fi acțiuni eficiente la nivel 
mondial; 1

__________________
1COM(2011)0112, p. 9.

Or. en

Amendamentul 333
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Theodoros 
Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 27b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. constată că Comisia a recunoscut pe 
deplin că trebuie să rămână vigilentă în 
vederea menținerii unei baze industriale 
puternice în Europa;1

__________________
1COM(2011)0112, p. 9.

Or. en



PE462.704v02-00 48/63 AM\863116RO.doc

RO

Amendamentul 334
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. constată că instalațiilor răspunzătoare 
pentru o foarte mare parte a emisiilor din 
cadrul sectoarelor non-energetice 
acoperite de ETS li s-au alocat certificate 
cu titlu gratuit până la un punct de 
referință specific produselor pe baza unor 
niveluri de producție sporite înregistrate 
înainte de recesiune pentru întreaga 
perioadă până în 2020;

eliminat

Or. it

Amendamentul 335
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. constată că instalațiilor răspunzătoare 
pentru o foarte mare parte a emisiilor din 
cadrul sectoarelor non-energetice acoperite 
de ETS li s-au alocat certificate cu titlu 
gratuit până la un punct de referință 
specific produselor pe baza unor niveluri 
de producție sporite înregistrate înainte de 
recesiune pentru întreaga perioadă până în 
2020;

28. constată că instalațiilor răspunzătoare 
pentru o foarte mare parte a emisiilor din 
cadrul sectoarelor non-energetice acoperite 
de ETS li s-au alocat certificate cu titlu 
gratuit până la un punct de referință 
specific produselor; cu toate acestea, 
remarcă faptul că doar 5 % dintre cele 
mai bune societăți dintr-o astfel de 
referință ar putea primi un nivel de 
certificate necesar pentru a realiza 
reducerea emisiilor, în timp ce 95 % din 
instalații vor trebui să cumpere credite;
remarcă faptul că alocarea se va 
fundamenta pe baza unor niveluri de 
producție sporite înregistrate înainte de 
recesiune pentru întreaga perioadă până în 
2020; cu toate acestea, constată că acest 
lucru nu se aplică tuturor sectoarelor și 
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societăților în mod egal și că un număr de 
sectoare se redresează deja de pe urma 
crizei și revin la nivelul de producție din 
2008;

Or. en

Amendamentul 336
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. constată că instalațiilor răspunzătoare 
pentru o foarte mare parte a emisiilor din 
cadrul sectoarelor non-energetice acoperite 
de ETS li s-au alocat certificate cu titlu 
gratuit până la un punct de referință 
specific produselor pe baza unor niveluri 
de producție sporite înregistrate înainte de 
recesiune pentru întreaga perioadă până în 
2020;

28. constată că instalațiilor răspunzătoare 
pentru o foarte mare parte a emisiilor din 
cadrul sectoarelor non-energetice acoperite 
de ETS li s-au alocat certificate cu titlu 
gratuit până la un punct de referință 
specific produselor calculat pe baza unor 
niveluri de producție medii anuale sporite,
înregistrate înainte de recesiune pentru 
întreaga perioadă până în 2020, și că, 
pentru a păstra integritatea și stabilirea 
unui punct de referințe adecvat și adaptat, 
au fost implicate toate părțile interesate la 
scară largă;

Or. en

Amendamentul 337
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. constată că instalațiilor răspunzătoare 
pentru o foarte mare parte a emisiilor din 
cadrul sectoarelor non-energetice acoperite 
de ETS li s-au alocat certificate cu titlu 
gratuit până la un punct de referință 

28. constată că instalațiilor răspunzătoare 
pentru o foarte mare parte a emisiilor din 
cadrul sectoarelor non-energetice acoperite 
de ETS li s-au alocat certificate cu titlu 
gratuit până la un punct de referință 
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specific produselor pe baza unor niveluri 
de producție sporite înregistrate înainte de 
recesiune pentru întreaga perioadă până în 
2020;

specific produselor, care reprezintă 10 % 
din instalațiile cele mai eficiente la nivel 
european, pe baza unor niveluri de 
producție sporite înregistrate înainte de 
recesiune pentru întreaga perioadă până în 
2020;

Or. Fr

Amendamentul 338
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. constată că valoarea reală a 
certificatelor este o problemă de 
distribuție, întrucât plafonul total pentru 
industrie este stabilit și nu poate avea loc 
nicio „supraalocare” pentru industrie în 
ansamblul său, deoarece este limitată în 
mod direct de factorul de reducere 
transsectorial;

Or. en

Amendamentul 339
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. rămâne preocupat de potențialul 
sporit de profituri excepționale care 
subminează acceptarea de către public a 
politicii UE privind clima și indică faptul 
că nu există dovezi privind vreo 
delocalizare;

eliminat
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Or. it

Amendamentul 340
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. rămâne preocupat de potențialul 
sporit de profituri excepționale care 
subminează acceptarea de către public a 
politicii UE privind clima și indică faptul 
că nu există dovezi privind vreo 
delocalizare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 341
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. rămâne preocupat de potențialul sporit 
de profituri excepționale care subminează 
acceptarea de către public a politicii UE 
privind clima și indică faptul că nu există 
dovezi privind vreo delocalizare;

29. rămâne preocupat de potențialul sporit 
de profituri excepționale și de 
incertitudinea actuală și discuțiile legate 
de ETS care subminează acceptarea de 
către public a politicii UE privind clima;

Or. en

Amendamentul 342
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. rămâne preocupat de potențialul sporit 
de profituri excepționale care subminează 
acceptarea de către public a politicii UE 
privind climatul și indică lipsa de dovezi
privind orice delocalizare;

29. rămâne preocupat de potențialul sporit 
de profituri excepționale și de relocarerea 
industriilor în zone care nu au 
angajamente privind reducerile emisiilor;

Or. RO

Amendamentul 343
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. rămâne preocupat de potențialul sporit 
de profituri excepționale care subminează 
acceptarea de către public a politicii UE 
privind clima și indică faptul că nu există 
dovezi privind vreo delocalizare;

29. rămâne preocupat de potențialul sporit 
de profituri excepționale care subminează 
acceptarea de către public a politicii UE 
privind clima și indică faptul că nu există 
dovezi privind vreo delocalizare; solicită 
prezentarea unei prognoze complete noi 
privind evaluarea riscurilor delocalizării 
emisiilor de carbon pentru fiecare stat 
membru;

Or. de

Amendamentul 344
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. rămâne preocupat de potențialul sporit 
de profituri excepționale care subminează 
acceptarea de către public a politicii UE 

29. rămâne preocupat de potențialul sporit 
de profituri excepționale care subminează 
acceptarea de către public a politicii UE 
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privind clima și indică faptul că nu există 
dovezi privind vreo delocalizare;

privind clima și indică faptul că nu există 
dovezi privind vreo delocalizare;
subliniază, totuși, că piața carbonului din 
UE nu ar trebui să facă obiectul 
acțiunilor de intervenție sau reglementare 
din partea autorităților publice;

Or. en

Amendamentul 345
Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. rămâne preocupat de potențialul sporit 
de profituri excepționale care subminează 
acceptarea de către public a politicii UE 
privind clima și indică faptul că nu există 
dovezi privind vreo delocalizare;

29. rămâne preocupat de potențialul sporit 
de profituri excepționale obținute din 
certificate alocate în mod gratuit, care 
subminează acceptarea de către public a 
politicii UE privind clima și indică faptul 
că nu există dovezi privind vreo 
delocalizare;

Or. en

Amendamentul 346
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită Comisia să evalueze riscul 
deplasării emisiilor și, astfel, a producției, 
nu numai pentru industria cu consum 
sporit de energie, ci și pentru alte sectoare 
economice importante;

Or. en
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Amendamentul 347
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază faptul că, în scopul de a 
reduce riscul potențial al relocării 
emisiilor de carbon chiar mai departe, 
veniturile rezultate din licitații în cadrul 
ETS ar putea fi alocate pentru investițiile 
intensive de capital în tehnologii 
inovatoare din sectoarele cu consum 
sporit de energie;

Or. en

Amendamentul 348
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că adoptarea de măsuri de 
ajustare frontaliere sau includerea de 
importuri în cadrul ETS ar trebui 
combinate cu licitarea integrală în 
sectoarele vizate; consideră că un astfel 
de sistem ar putea fi prevăzut îndeosebi 
pentru anumite mărfuri standardizate, 
precum oțelul sau cimentul, și pentru 
electricitate;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 349
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. este de acord cu analiza Comisiei
privind faptul că adoptarea de măsuri de 
ajustare frontaliere sau includerea de 
importuri în cadrul ETS ar trebui
combinate cu licitarea integrală în 
sectoarele vizate; consideră că un astfel 
de sistem ar putea fi prevăzut îndeosebi 
pentru anumite mărfuri standardizate, 
precum oțelul sau cimentul, și pentru 
electricitate;

30. subliniază că pentru orice posibile 
măsuri viitoare de ajustare frontaliere sau 
includerea de importuri în cadrul ETS,
acestea trebuie să asigure condiții 
concurențiale pe deplin egale pentru 
societățile europene și recunoaștere din 
partea partenerilor comerciali ai UE;

Or. en

Amendamentul 350
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că adoptarea de măsuri de 
ajustare frontaliere sau includerea de 
importuri în cadrul ETS ar trebui 
combinate cu licitarea integrală în 
sectoarele vizate; consideră că un astfel de 
sistem ar putea fi prevăzut îndeosebi pentru 
anumite mărfuri standardizate, precum 
oțelul sau cimentul, și pentru electricitate;

30. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că adoptarea de măsuri de 
ajustare frontaliere sau includerea de 
importuri în cadrul ETS sunt importante 
pentru a împiedica dezechilibrul în 
termeni de restricții privind emisiile de 
dioxid de carbon dintre UE și țările terțe;
consideră că un astfel de sistem ar putea fi 
prevăzut îndeosebi pentru anumite mărfuri 
standardizate, precum oțelul sau cimentul, 
și pentru electricitate; consideră că un 
acord multilateral privind clima ar fi cel 
mai bun instrument pentru a reduce 
impactul negativ al emisiilor de CO2 
asupra mediului însă, deoarece un astfel 
de acord riscă să nu fie încheiat în 
viitorul apropiat, Uniunea Europeană ar 
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trebui să continue să analizeze 
posibilitățile de a dezvolta, pentru 
sectoarele industriale care sunt, de fapt, 
expuse riscului de relocare a emisiilor de 
dioxid carbon, instrumente adecvate de 
mediu care completează licitarea 
certificatelor de CO2 în cadrul ETS, în 
special un „mecanism de taxare a 
emisiilor de CO2 în cazul produselor 
importate din afara UE” în conformitate 
cu normele OMC, deoarece un astfel de 
mecanism ar contribui la combaterea 
riscurilor privind transferurile de emisii 
de CO2 către țările terțe;

Or. Fr

Amendamentul 351
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că adoptarea de măsuri de 
ajustare frontaliere sau includerea de 
importuri în cadrul ETS ar trebui 
combinate cu licitarea integrală în 
sectoarele vizate; consideră că un astfel de 
sistem ar putea fi prevăzut îndeosebi pentru 
anumite mărfuri standardizate, precum 
oțelul sau cimentul, și pentru electricitate;

30. este de acord asupra oportunității unor
măsuri de ajustare frontaliere sau a 
includerii de importuri în cadrul ETS;
consideră că un astfel de sistem ar putea fi 
prevăzut îndeosebi pentru anumite mărfuri 
standardizate, precum oțelul sau cimentul, 
și pentru electricitate;

Or. it

Amendamentul 352
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că adoptarea de măsuri de 
ajustare frontaliere sau includerea de 
importuri în cadrul ETS ar trebui 
combinate cu licitarea integrală în 
sectoarele vizate; consideră că un astfel 
de sistem ar putea fi prevăzut îndeosebi 
pentru anumite mărfuri standardizate, 
precum oțelul sau cimentul, și pentru 
electricitate;

30. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că adoptarea de măsuri de 
ajustare frontaliere sau includerea de 
importuri în cadrul ETS, dacă este absolut 
necesar, ar putea fi luată în considerare 
îndeosebi pentru anumite mărfuri 
standardizate, precum oțelul sau cimentul, 
și pentru electricitate;

Or. en

Amendamentul 353
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că adoptarea de măsuri de 
ajustare frontaliere sau includerea de 
importuri în cadrul ETS ar trebui 
combinate cu licitarea integrală în 
sectoarele vizate; consideră că un astfel de 
sistem ar putea fi prevăzut îndeosebi pentru 
anumite mărfuri standardizate, precum 
oțelul sau cimentul, și pentru electricitate;

30. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că adoptarea de măsuri de 
ajustare frontaliere sau includerea de 
importuri în cadrul ETS ar trebui 
combinate cu licitarea integrală în 
sectoarele vizate; consideră că un astfel de 
sistem ar putea fi prevăzut îndeosebi pentru 
anumite mărfuri standardizate, precum 
oțelul sau cimentul;

Or. en

Amendamentul 354
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că adoptarea de măsuri de 
ajustare frontaliere sau includerea de 
importuri în cadrul ETS ar trebui 
combinate cu licitarea integrală în 
sectoarele vizate; consideră că un astfel de 
sistem ar putea fi prevăzut îndeosebi pentru 
anumite mărfuri standardizate, precum 
oțelul sau cimentul, și pentru electricitate;

30. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că adoptarea de măsuri de 
ajustare frontaliere sau includerea de 
importuri în cadrul ETS ar trebui
combinate cu licitarea integrală în 
sectoarele vizate; consideră că un astfel de 
sistem ar putea fi prevăzut îndeosebi pentru 
anumite mărfuri standardizate, precum 
oțelul, cimentul, aluminiul, și pentru 
electricitate;

Or. SV

Amendamentul 355
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită Comisia să evalueze rezultatele 
unui studiu recent conform căruia 
cantitatea de CO2 emisă pe piața internă 
și consumată prin intermediul bunurilor 
importate a crescut în UE cu 47 % între 
1990 și 2006, și să analizeze în ce măsură 
acest lucru a condus la relocarea 
emisiilor de carbon sau a avut efecte 
similare în sectoarele ETS și în celelalte 
sectoare;

Or. en

Amendamentul 356
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. solicită Comisiei să fie deosebit de 
vigilentă cu privire la orice tip de relocare 
a emisiilor din producția de energie din 
afara EU ETS, acordând atenție statelor 
membre interconectate cu țări din afara 
UE;

Or. en

Amendamentul 357
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază faptul că pentru a atinge 
obiectivele privind reducerea emisiilor și 
pentru a asigura, în același timp, un 
mediu concurențial echitabil, UE trebuie 
să depună eforturi pentru a încheia 
contracte intersectoriale la nivel 
internațional, pentru acele sectoare ale 
industriei în care riscul de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon este foarte 
mare, de exemplu sectorul oțelului, 
cimentului sau al aluminiului;

Or. SV

Amendamentul 358
Eija-Riitta Korhola, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. sprijină aplicarea unei abordări mai 
selective cu privire la orice utilizare a 

31. sprijină examinarea, în cadrul 
viitoarei revizuiri a EU ETS după 2020, a 
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compensațiilor și restricționarea utilizării 
de credite MDC generate în sectoarele cu 
consum energetic sporit în alte țări cu 
excepția celor mai puțin dezvoltate, inițial 
prin măsuri precum aplicarea unui factor 
de multiplicare, de exemplu obligația 
restituirii a două credite MDC pentru 
fiecare tonă emisă în cadrul ETS;

posibilității aplicării unei abordări mai 
selective cu privire la orice utilizare a 
compensațiilor și restricționarea utilizării 
de credite MDC generate în sectoarele cu 
consum energetic sporit în alte țări cu 
excepția celor mai puțin dezvoltate, inițial 
prin măsuri precum aplicarea unui factor 
de multiplicare, de exemplu obligația 
restituirii a două credite MDC pentru 
fiecare tonă emisă în cadrul ETS;

Or. en

Amendamentul 359
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. sprijină aplicarea unei abordări mai 
selective cu privire la orice utilizare a 
compensațiilor și restricționarea utilizării 
de credite MDC generate în sectoarele cu 
consum energetic sporit în alte țări cu 
excepția celor mai puțin dezvoltate, inițial 
prin măsuri precum aplicarea unui factor 
de multiplicare, de exemplu obligația 
restituirii a două credite MDC pentru 
fiecare tonă emisă în cadrul ETS;

31. sprijină aplicarea unei abordări mai 
selective cu privire la orice utilizare a 
compensațiilor și restricționarea utilizării 
de credite MDC generate în sectoarele cu 
consum energetic sporit în alte țări cu 
excepția celor mai puțin dezvoltate, inițial 
prin măsuri precum aplicarea unui factor 
de multiplicare, de exemplu obligația 
restituirii a două credite MDC pentru 
fiecare tonă emisă în cadrul ETS; în acest 
context, salută decizia luată în luna 
ianuarie 2011 de a interzice utilizarea în 
EU ETS a creditelor provenite din 
proiecte internaționale care implică gaze 
industriale începând cu luna mai 2013 și 
se așteaptă ca statele membre să nu 
utilizeze aceste credite pentru a respecta 
obiectivele din cadrul Deciziei privind 
partajarea eforturilor;

Or. en
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Amendamentul 360
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. sprijină aplicarea unei abordări mai 
selective cu privire la orice utilizare a 
compensațiilor și restricționarea utilizării 
de credite MDC generate în sectoarele cu 
consum energetic sporit în alte țări cu 
excepția celor mai puțin dezvoltate, inițial 
prin măsuri precum aplicarea unui factor 
de multiplicare, de exemplu obligația 
restituirii a două credite MDC pentru 
fiecare tonă emisă în cadrul ETS;

31. subliniază nevoia de a elimina orice 
utilizare a compensațiilor, începând de la 
interdicția utilizării de credite MDC 
generate în sectoarele cu consum energetic 
sporit în alte țări cu excepția celor mai 
puțin dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 361
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluție
Punctul 31 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că ambițiile exagerate 
ale Uniunii Europene, în lipsa unei 
cooperări internaționale adecvate, pot 
dăuna concurenței din cadrul industriei 
europene și a emisiilor de CO2 din afara 
UE;

Or. Cs

Amendamentul 362
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. recunoaște necesitatea de a evalua 
riscurile și de a acționa împotriva 
acestora, că, în lipsa unui efort global 
suficient, acțiunile interne conduc la o 
schimbare a cotei de piață către instalații 
mai puțin eficiente din orice altă parte, 
astfel determinând creșterea emisiilor la 
nivel global; subliniază faptul că, cu cât 
partenerii comerciali mai importanți își 
pun în aplicare angajamentele serioase 
legate de schimbările climatice, cu atât se 
reduce riscul de relocare a emisiilor de 
carbon; observă, în acest sens, că cel de al 
12-lea plan cincinal al Chinei 
demonstrează un pas important către 
punerea în aplicare a politicilor care ar fi 
în conformitate cu gama celui de-al 
patrulea raport de evaluare al Comitetului 
Interguvernamental pentru Schimbări 
Climatice (IPCC 4AR);

Or. en

Amendamentul 363
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. recunoaște faptul că, deși este 
important să se demonstreze un spirit de 
conducere prin puterea exemplului, doar 
eforturile UE nu vor fi suficiente pentru a 
menține schimbările climatice la 2 °C în 
comparație cu nivelurile preindustriale;
solicită, prin urmare, eforturi diplomatice 
consolidate din partea UE, inclusiv 
creșterea personalului, vizând alte țări 
dezvoltate și economii emergente, pentru 
ca acestea să își asume angajamente 
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privind depunerea eforturilor necesare 
sau a unor eforturi comparabile;
(Sub un titlu nou: Alte oportunități și 
provocări)

Or. en


