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Amendamentul 121
Åsa Westlund

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. consideră că potrivit IPCC 4AR şi în 
conformitate cu rolul principal pe care îl 
va juca UE în cadrul iniţiativelor privind 
schimbările climatice, UE ar trebui să 
reducă emisiile cu 40 %;

Or. sv

Amendamentul 122
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. reiterează faptul că emisiile cumulative 
sunt decisive pentru sistemul climatic; 
constată că, în ciuda unor reduceri cu 
30 % în 2020, cu 55 % în 2030, cu 75 % 
în 2040 şi cu 90 % în 2050, UE încă ar 
mai fi răspunzătoare pentru o cotă 
aproximativ dublă pe cap de locuitor al 
UE din bugetul emisiilor de carbon 
corespunzător unei creşteri de 2 ˚C la 
nivel global şi că reducerea cu întârziere a 
emisiilor sporeşte semnificativ cota 
cumulativă;

eliminat

Or. it

Amendamentul 123
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluţie
Punctul 6
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. reiterează faptul că emisiile cumulative 
sunt decisive pentru sistemul climatic; 
constată că, în ciuda unor reduceri cu 
30 % în 2020, cu 55 % în 2030, cu 75 % 
în 2040 şi cu 90 % în 2050, UE încă ar 
mai fi răspunzătoare pentru o cotă 
aproximativ dublă pe cap de locuitor al 
UE din bugetul emisiilor de carbon 
corespunzător unei creşteri de 2 ˚C la 
nivel global şi că reducerea cu întârziere a 
emisiilor sporeşte semnificativ cota 
cumulativă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. reiterează faptul că emisiile cumulative 
sunt decisive pentru sistemul climatic; 
constată că, în ciuda unor reduceri cu 
30 % în 2020, cu 55 % în 2030, cu 75 % 
în 2040 şi cu 90 % în 2050, UE încă ar mai 
fi răspunzătoare pentru o cotă aproximativ 
dublă pe cap de locuitor al UE din bugetul 
emisiilor de carbon corespunzător unei 
creşteri de 2˚C la nivel global şi că 
reducerea cu întârziere a emisiilor sporeşte 
semnificativ cota cumulativă;

6. reiterează faptul că emisiile cumulative 
sunt decisive pentru sistemul climatic; 
constată că, la îndeplinirea obiectivelor în 
2050, UE încă ar mai fi răspunzătoare 
pentru o cotă aproximativ dublă pe cap de 
locuitor al UE din bugetul emisiilor de 
carbon corespunzător unei creşteri de 2˚C 
la nivel global şi că reducerea cu întârziere 
a emisiilor sporeşte semnificativ cota 
cumulativă;

Or. en
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Amendamentul 125
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază faptul că emisiile cumulative 
sunt decisive pentru sistemul climatic; 
constată că, în ciuda unor reduceri cu 30 % 
în 2020, cu 55 % în 2030, cu 75 % în 2040 
şi cu 90 % în 2050, UE încă ar mai fi 
răspunzătoare pentru o cotă aproximativ 
dublă pe cap de locuitor al UE din 
bugetul emisiilor de carbon corespunzător 
unei creşteri de 2 ˚C la nivel global şi că 
reducerea cu întârziere a emisiilor 
sporeşte semnificativ cotele cumulative;

6. subliniază faptul că emisiile cumulative 
sunt decisive pentru sistemul climatic; 
constată că, în ciuda unor reduceri cu 30 % 
în 2020, cu 55 % în 2030, cu 75 % în 2040 
şi cu 90 % în 2050, a emisiilor de gaze cu 
efect de seră comparativ cu nivelul
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
1990;

Or. ro

Amendamentul 126
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Sergio Berlato, Paolo Bartolozzi

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. reiterează faptul că emisiile cumulative 
sunt decisive pentru sistemul climatic; 
constată că, în ciuda unor reduceri cu 30 % 
în 2020, cu 55 % în 2030, cu 75 % în 2040 
şi cu 90 % în 2050, UE încă ar mai fi 
răspunzătoare pentru o cotă aproximativ 
dublă pe cap de locuitor al UE din bugetul 
emisiilor de carbon corespunzător unei 
creşteri de 2˚C la nivel global şi că 
reducerea cu întârziere a emisiilor 
sporeşte semnificativ cota cumulativă;

6. reiterează faptul că emisiile cumulative 
sunt decisive pentru sistemul climatic; 
constată că, în ciuda unor reduceri cu 30 % 
în 2020, cu 55 % în 2030, cu 75 % în 2040 
şi cu 90 % în 2050, UE încă ar mai fi 
răspunzătoare pentru o cotă aproximativ 
dublă pe cap de locuitor la nivel global. 
Cota UE pe cap de locuitor trebuie să fie, 
cu toate acestea, luată în considerare în
relaţie cu cotele pe cap de locuitor într-un
context global;

Or. en
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Amendamentul 127
Matthias Groote

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. reiterează faptul că emisiile cumulative 
sunt decisive pentru sistemul climatic; 
constată că, în ciuda unor reduceri cu 30 % 
în 2020, cu 55 % în 2030, cu 75 % în 2040 
şi cu 90 % în 2050, UE încă ar mai fi 
răspunzătoare pentru o cotă aproximativ 
dublă pe cap de locuitor al UE din bugetul 
emisiilor de carbon corespunzător unei 
creşteri de 2˚C la nivel global şi că 
reducerea cu întârziere a emisiilor sporeşte 
semnificativ cota cumulativă;

6. reiterează faptul că emisiile cumulative 
sunt decisive pentru sistemul climatic; 
constată că, în ciuda unor reduceri,
aprobate de comunitatea internaţională, 
cu 30 % în 2020, cu 55 % în 2030, cu 75 % 
în 2040 şi cu 90 % în 2050, UE încă ar mai 
fi răspunzătoare pentru o cotă aproximativ 
dublă pe cap de locuitor al UE din bugetul 
emisiilor de carbon corespunzător unei 
creşteri de 2˚C la nivel global şi că 
reducerea cu întârziere a emisiilor sporeşte 
semnificativ cota cumulativă;

Or. de

Amendamentul 128
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. reiterează faptul că emisiile cumulative 
sunt decisive pentru sistemul climatic; 
constată că, în ciuda unor reduceri cu 30 % 
în 2020, cu 55 % în 2030, cu 75 % în 2040 
şi cu 90 % în 2050, UE încă ar mai fi 
răspunzătoare pentru o cotă aproximativ 
dublă pe cap de locuitor al UE din bugetul 
emisiilor de carbon corespunzător unei 
creşteri de 2˚C la nivel global şi că 
reducerea cu întârziere a emisiilor sporeşte 
semnificativ cota cumulativă;

6. reiterează faptul că emisiile cumulative 
sunt decisive pentru sistemul climatic; 
constată că, în ciuda unor reduceri cu 30 % 
în 2020, cu 55 % în 2030, cu 75 % în 2040 
şi cu 90 % în 2050, UE încă ar mai fi 
răspunzătoare pentru o cotă aproximativ 
dublă de emisii de gaze cu efect de seră pe 
cap de locuitor al UE din bugetul emisiilor 
de carbon corespunzător unei creşteri de 
2˚C la nivel global şi că reducerea cu 
întârziere a emisiilor sporeşte semnificativ 
cota cumulativă;

Or. en
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Amendamentul 129
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini, 
Martin Callanan, Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis, Miroslav Ouzký

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. reaminteşte că UE, cu puţin mai mult 
de 10 % din emisiile globale nu va fi 
capabilă să combată schimbările climatice 
pe cont propriu;

Or. en

Amendamentul 130
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. ia act de faptul că costul de 
oportunitate de a nu acţiona în prezent 
este mai mare decât suplimentarea de 
11 miliarde de euro necesare pentru 
trecerea la un obiectiv de 30 % de 
reducere a gazelor cu efect de seră până 
în 2020;

Or. en

Amendamentul 131
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază faptul că adoptarea cu 
întârziere a măsurilor climatice va 
determina costuri sporite în vederea 
atingerii obiectivului pentru anul 2050 
din cauza investiţiilor eşuate în stocul 
mare de carbon şi a procesului mai lent 
de învăţare tehnologică;

eliminat

Or. it

Amendamentul 132
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella, Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază faptul că adoptarea cu 
întârziere a măsurilor climatice va 
determina costuri sporite în vederea 
atingerii obiectivului pentru anul 2050 din 
cauza investiţiilor eşuate în stocul mare de 
carbon şi a procesului mai lent de învăţare 
tehnologică;

7. subliniază faptul că adoptarea cu 
întârziere a măsurilor climatice globale şi 
europene va determina costuri sporite în 
vederea atingerii obiectivului pentru anul 
2050 din cauza investiţiilor eşuate în stocul 
mare de carbon şi a procesului mai lent de 
învăţare tehnologică;

Or. en

Amendamentul 133
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază faptul că adoptarea cu 
întârziere a măsurilor climatice va
determina costuri sporite în vederea 
atingerii obiectivului pentru anul 2050 din 
cauza investiţiilor eşuate în stocul mare de 

7. subliniază faptul că adoptarea cu 
întârziere a măsurilor climatice pe plan 
internaţional ar determina costuri sporite 
în vederea atingerii obiectivului pentru 
anul 2050 din cauza investiţiilor eşuate în 
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carbon şi a procesului mai lent de învăţare 
tehnologică;

stocul mare de carbon şi a procesului mai 
lent de învăţare tehnologică;

Or. fr

Amendamentul 134
Sabine Wils

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază faptul că adoptarea cu 
întârziere a măsurilor climatice va 
determina costuri sporite în vederea 
atingerii obiectivului pentru anul 2050 din 
cauza investiţiilor eşuate în stocul mare de 
carbon şi a procesului mai lent de învăţare 
tehnologică;

7. subliniază faptul că adoptarea cu 
întârziere a măsurilor climatice va 
determina costuri sporite, nu doar în 
vederea atingerii obiectivului pentru anul 
2050 din cauza investiţiilor eşuate în stocul 
mare de carbon şi a procesului mai lent de 
învăţare tehnologică, dar şi în pierderea 
unui rol important de inovator al UE în
cercetare, în crearea de locuri de muncă
şi în orientare pentru o economie 
ecologică mai durabilă;

Or. en

Amendamentul 135
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază faptul că adoptarea cu 
întârziere a măsurilor climatice va 
determina costuri sporite în vederea 
atingerii obiectivului pentru anul 2050 din 
cauza investiţiilor eşuate în stocul mare de 
carbon şi a procesului mai lent de învăţare 
tehnologică;

7. subliniază faptul că adoptarea cu 
întârziere a măsurilor climatice va 
determina costuri sporite în vederea 
atingerii obiectivului pentru anul 2050 din 
cauza investiţiilor eşuate în stocul mare de 
carbon, a procesului mai lent de învăţare 
tehnologică şi a pierderii competitivităţii 
UE pe piaţa mondială de energie
ecologică, care se estimează a fi în 
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valoare de 10 trilioane de euro;

Or. en

Amendamentul 136
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază faptul că adoptarea cu 
întârziere a măsurilor climatice va 
determina costuri sporite în vederea 
atingerii obiectivului pentru anul 2050 din 
cauza investiţiilor eşuate în stocul mare de 
carbon şi a procesului mai lent de învăţare 
tehnologică;

7. subliniază faptul că adoptarea cu 
întârziere a măsurilor climatice va 
determina costuri sporite în vederea 
atingerii obiectivului pentru anul 2050 din 
cauza investiţiilor eşuate în stocul mare de 
carbon şi a procesului mai lent de învăţare 
tehnologică, astfel cum arată Comisia în 
Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon până în 2050;

Or. en

Amendamentul 137
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. ia act de faptul că trebuie să luăm în 
considerare evaluarea economică diferită 
în diverse state membre şi sectoare; 
recunoaşte că o accelerare prea rapidă a 
procesului de reducere a emisiilor ar 
conduce la o blocare a tehnologiilor mai 
eficiente, dar totuşi intensive de carbon;

Or. en
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Amendamentul 138
Peter Liese, Richard Seeber

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. subliniază faptul că, în 2009, nivelul 
din UE era cu 17,3 % mai redus decât cel 
din 1990, astfel încât un obiectiv de 20 % 
nu ar trage un semnal puternic către 
actorii de pe piaţă în sensul realizării de 
investiţii în tehnologii cu emisii reduse 
sau fără emisii de carbon;

Or. de

Amendamentul 139
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. reaminteşte că raportul Stem 
demonstrează că este mai rentabil ca cea 
mai mare parte a reducerilor de emisii să 
aibă loc la începutul perioadei de 
angajare;

Or. sv

Amendamentul 140
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. subliniază faptul că, potrivit analizei 
Comisiei, surplusul de certificate în 
cadrul ETS va fi în 2020 de aproximativ 
2,4 miliarde de certificate din rezervă şi de 
credite internaţionale neutilizate;

eliminat

Or. it

Amendamentul 141
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. subliniază faptul că, potrivit analizei 
Comisiei, surplusul de certificate în cadrul 
ETS va fi în 2020 de aproximativ
2,4 miliarde de certificate din rezervă şi de 
credite internaţionale neutilizate;

8. subliniază faptul că, potrivit analizei 
Comisiei din 2010, surplusul de certificate 
în cadrul ETS ar putea fi de până la
2,4 miliarde de certificate din rezervă;

Or. en

Amendamentul 142
Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. subliniază faptul că, potrivit analizei 
Comisiei, surplusul de certificate în cadrul 
ETS va fi în 2020 de aproximativ 
2,4 miliarde de certificate din rezervă şi de 
credite internaţionale neutilizate;

8. subliniază faptul că, potrivit analizei 
Comisiei, surplusul de certificate în cadrul 
ETS datorită în principal crizei economice 
ar putea fi în 2020 de aproximativ 
2,4 miliarde de certificate din rezervă şi de 
credite internaţionale neutilizate;

Or. en
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Amendamentul 143
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. subliniază faptul că, potrivit analizei 
Comisiei, surplusul de certificate în cadrul 
ETS va fi în 2020 de aproximativ 
2,4 miliarde de certificate din rezervă şi de 
credite internaţionale neutilizate;

8. subliniază faptul că, potrivit analizei 
Comisiei, surplusul de certificate în cadrul 
ETS datorită în principal crizei economice 
va fi în 2020 de aproximativ 2,4 miliarde 
de certificate din rezervă şi de credite 
internaţionale neutilizate;

Or. en

Amendamentul 144
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. subliniază faptul că, potrivit analizei 
Comisiei, surplusul de certificate în cadrul 
ETS va fi în 2020 de aproximativ 
2,4 miliarde de certificate din rezervă şi de 
credite internaţionale neutilizate;

8. subliniază faptul că, potrivit analizei 
Comisiei, surplusul de certificate în cadrul 
ETS va fi în 2020 de aproximativ 
2,4 miliarde de certificate din rezervă şi de 
credite internaţionale neutilizate; remarcă 
faptul că dispoziţia ce prevede aceste 
certificate din rezervă a permis 
menţinerea preţului carbonului; în plus, 
consideră că norme stabile referitoare la 
piaţa europeană de comercializare a 
cotelor de emisii sunt importante în 
vederea stimulării investiţiilor şi că o 
iniţiativă a Comisiei care să vizeze 
securizarea accesului la registre şi 
îmbunătăţirea reglementării pieţei ar fi 
binevenită;
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Or. fr

Amendamentul 145
Chris Davies

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. exprimă îngrijorarea că lipsa actuală
de ambiţie ar putea avea ca rezultat 
niveluri scăzute ale investiţiilor, precum şi
relativa stagnare a economiilor europene
în comparaţie cu cele din Asia;

Or. en

Amendamentul 146
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte că investiţiile în tehnologii 
ecologice depind în mare măsură de 
preţul dictat de piaţa carbonului şi 
concluzionează, prin urmare, că, în 
temeiul actualului obiectiv de 20 %, ETS 
va deţine un rol foarte limitat în cadrul 
procesului de reducere a emisiilor de 
carbon şi în implementarea tehnologiilor 
cu emisii reduse în cadrul sectoarelor pe 
care le acoperă;

eliminat

Or. it



AM\865781RO.doc 15/61 PE462.703v03-00

RO

Amendamentul 147
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Holger Krahmer, Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte că investiţiile în tehnologii 
ecologice depind în mare măsură de preţul 
dictat de piaţa carbonului şi 
concluzionează, prin urmare, că, în 
temeiul actualului obiectiv de 20 %, ETS 
va deţine un rol foarte limitat în cadrul 
procesului de reducere a emisiilor de 
carbon şi în implementarea tehnologiilor cu 
emisii reduse în cadrul sectoarelor pe care 
le acoperă;

9. recunoaşte că investiţiile în tehnologii 
ecologice depind în mare măsură de preţul 
dictat de piaţa carbonului şi concluzionează 
că, în temeiul actualului obiectiv de 20 %, 
ETS va deţine un rol în cadrul procesului 
de reducere a emisiilor de carbon şi în 
implementarea tehnologiilor cu emisii 
reduse în cadrul sectoarelor pe care le 
acoperă, însă, în prezent, acesta nu poate 
fi preconizat cu precizie, deoarece marja 
de acceptare a preţului carbonului este 
considerabilă;

Or. de

Amendamentul 148
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte că investiţiile în tehnologii 
ecologice depind în mare măsură de preţul 
dictat de piaţa carbonului şi 
concluzionează, prin urmare, că, în 
temeiul actualului obiectiv de 20 %, ETS 
va deţine un rol foarte limitat în cadrul 
procesului de reducere a emisiilor de 
carbon şi în implementarea tehnologiilor cu 
emisii reduse în cadrul sectoarelor pe care 
le acoperă;

9. recunoaşte că investiţiile în tehnologii 
ecologice depind, printre altele, de preţul 
dictat de piaţa carbonului, motiv pentru 
care, un preţ mai scăzut al carbonului are 
un rol mai mic în cadrul procesului de 
reducere a emisiilor de carbon şi în 
implementarea tehnologiilor cu emisii 
reduse în cadrul sectoarelor pe care le 
acoperă;

Or. en
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Amendamentul 149
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte că investiţiile în tehnologii 
ecologice depind în mare măsură de preţul 
dictat de piaţa carbonului şi 
concluzionează, prin urmare, că, în 
temeiul actualului obiectiv de 20 %, ETS 
va deţine un rol foarte limitat în cadrul 
procesului de reducere a emisiilor de 
carbon şi în implementarea tehnologiilor 
cu emisii reduse în cadrul sectoarelor pe 
care le acoperă;

9. recunoaşte că evoluţia, la nivelul 
carburanţilor, către carburanţi mai curaţi 
şi investiţii private în tehnologii ecologice 
depinde nu doar de preţul dictat de piaţa 
carbonului, după cum o demonstrează 
experienţa recentă din ţările terţe care nu 
dispun de un mecanism de piaţă pentru 
comerţul cu certificate de emisii;

Or. en

Amendamentul 150
Sabine Wils

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte că investiţiile în tehnologii 
ecologice depind în mare măsură de preţul 
dictat de piaţa carbonului şi
concluzionează, prin urmare, că, în temeiul 
actualului obiectiv de 20 %, ETS va deţine 
un rol foarte limitat în cadrul procesului de 
reducere a emisiilor de carbon şi în 
implementarea tehnologiilor cu emisii 
reduse în cadrul sectoarelor pe care le 
acoperă;

9. recunoaşte că investiţiile în tehnologii 
ecologice depind nu doar de preţul dictat 
de piaţa carbonului, ci şi de punerea în 
aplicare a politicilor coerente de mediu cu 
scopul de a dezvolta o economie socială şi 
mai ecologică, ca o alternativă de creare 
de locuri de muncă la declinul şi criza 
economică; concluzionează, prin urmare, 
că, în temeiul actualului obiectiv de 20 %, 
ETS va deţine un rol foarte limitat în 
cadrul procesului de reducere a emisiilor 
de carbon şi în implementarea tehnologiilor 
cu emisii reduse în cadrul sectoarelor pe 
care le acoperă; riscând, astfel, blocarea 
tehnologiilor şi a infrastructurilor cu 
emisii puternice de carbon pentru 
deceniile următoare;
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Or. en

Amendamentul 151
Bas Eickhout

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte că investiţiile în tehnologii 
ecologice depind în mare măsură de preţul 
dictat de piaţa carbonului şi 
concluzionează, prin urmare, că, în temeiul 
actualului obiectiv de 20 %, ETS va deţine 
un rol foarte limitat în cadrul procesului de 
reducere a emisiilor de carbon şi în 
implementarea tehnologiilor cu emisii 
reduse în cadrul sectoarelor pe care le 
acoperă;

9. recunoaşte că investiţiile în tehnologii 
ecologice depind în mare măsură de preţul 
dictat de piaţa carbonului şi 
concluzionează, prin urmare, că, în temeiul 
actualului obiectiv de 20 %, ETS va deţine 
un rol foarte limitat în cadrul procesului de 
reducere a emisiilor de carbon şi în 
implementarea tehnologiilor cu emisii 
reduse în cadrul sectoarelor pe care le 
acoperă; consideră că, în absenţa
înăspririi semnificative a plafoanelor
ETS, alte măsuri, cum ar fi standardele de
performanţă a emisiilor pentru instalaţiile 
de ardere, atât vechi cât şi noi, ar fi
necesare pentru a stimula dezvoltarea 
tehnologică şi pentru a preveni blocarea 
la nivelul investiţiilor cu emisii puternice 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 152
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. recunoaşte că investiţiile în tehnologii 
ecologice depind în mare măsură de preţul 
dictat de piaţa carbonului şi 

9. recunoaşte că investiţiile în tehnologii 
ecologice depind în mare măsură de preţul 
dictat de piaţa carbonului şi 
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concluzionează, prin urmare, că, în temeiul 
actualului obiectiv de 20 %, ETS va deţine 
un rol foarte limitat în cadrul procesului de 
reducere a emisiilor de carbon şi în 
implementarea tehnologiilor cu emisii 
reduse în cadrul sectoarelor pe care le
acoperă;

concluzionează, prin urmare, că, în temeiul 
actualului obiectiv de 20 %, ETS va deţine 
un rol foarte limitat în cadrul procesului de 
reducere a emisiilor de carbon şi în 
implementarea tehnologiilor cu emisii 
reduse în cadrul sectoarelor pe care le 
acoperă, riscând, astfel, blocarea 
tehnologiilor şi a infrastructurilor cu 
emisii puternice de carbon pentru 
deceniile următoare;

Or. en

Amendamentul 153
Chris Davies

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. ia act de sprijinul Eurelectric, în 
numele industriei europene de energie 
electrică, în favoarea ETS UE ca 
principal stimulent politic pentru 
implementarea de tehnologii cu emisii 
scăzute de carbon, viabile din punct de 
vedere comercial;

Or. en

Amendamentul 154
Jo Leinen, Dan Jørgensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. subliniază faptul că, dacă UE
realizează politicile sale actuale, inclusiv
angajamentul său de a ajunge la 20 % 
energie regenerabilă, precum şi de a 



AM\865781RO.doc 19/61 PE462.703v03-00

RO

ajunge la eficienţă energetică de 20 % 
până în 2020, acest lucru ar permite UE 
să depăşească actualul obiectiv de 20 %
de reducere a emisiilor şi să atingă o 
reducere cu 25 % până în 2020; 
subliniază că acest lucru ar necesita
punerea integrală în aplicare a Planului 
de eficienţa energetică, care identifică
măsuri necesare pentru realizarea
obiectivului de eficienţă energetică;

Or. en

Amendamentul 155
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. constată că, din cauza surplusului şi 
al preţului scăzut al carbonului, nici 
licitaţia certificatelor nu va mobiliza 
resurse pentru investiţii în domeniul 
climatic după cum fusese prevăzut;

eliminat

Or. it

Amendamentul 156
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. constată că, din cauza surplusului şi 
al preţului scăzut al carbonului, nici 
licitaţia certificatelor nu va mobiliza 
resurse pentru investiţii în domeniul 
climatic după cum fusese prevăzut;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 157
Peter Liese, Richard Seeber

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. constată că, din cauza surplusului şi 
al preţului scăzut al carbonului, nici 
licitaţia certificatelor nu va mobiliza 
resurse pentru investiţii în domeniul 
climatic după cum fusese prevăzut;

10. subliniază necesitatea monitorizării 
atente a întregii evoluţii a preţului 
carbonului şi a comercializării emisiilor şi 
că, pe parcursul acestei evoluţii, trebuie 
verificat dacă preţul dictat pentru 
investiţiile în tehnologii cu emisii reduse 
sau fără emisii de carbon este suficient şi 
dacă, concomitent, poate fi combătut în 
mod eficient pericolul scurgerilor de 
carbon;

Or. de

Amendamentul 158
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. constată că, din cauza surplusului şi al
preţului scăzut al carbonului, nici licitaţia 
certificatelor nu va mobiliza resurse pentru 
investiţii în domeniul climatic după cum 
fusese prevăzut;

10. constată că, din cauza preţului scăzut al 
carbonului, licitaţia certificatelor nu ar 
putea mobiliza resurse pentru investiţii în 
domeniul climatic după cum fusese 
prevăzut;

Or. en
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Amendamentul 159
Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. constată că, din cauza surplusului şi al
preţului scăzut al carbonului, nici licitaţia 
certificatelor nu va mobiliza resurse pentru 
investiţii în domeniul climatic după cum 
fusese prevăzut;

10. constată că, din cauza preţului actual
scăzut al carbonului, rezultat din 
recesiune, nici licitaţia certificatelor nu ar 
putea mobiliza resurse pentru investiţii în 
domeniul climatic după cum fusese 
prevăzut;

Or. en

Amendamentul 160
Sabine Wils

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. constată că, din cauza surplusului şi al 
preţului scăzut al carbonului, nici licitaţia 
certificatelor nu va mobiliza resurse pentru
investiţii în domeniul climatic după cum 
fusese prevăzut;

10. constată că, din cauza surplusului şi al 
preţului scăzut al carbonului, nici licitaţia 
certificatelor nu va mobiliza resurse pentru 
investiţii în domeniul climatic după cum 
fusese prevăzut, în timp ce obiectivele
naţionale de dezvoltare a eficienţei 
energetice şi a economiilor vor fi mai
eficiente în stimularea investiţiilor
adecvate;

Or. en

Amendamentul 161
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. constată că, din cauza surplusului şi al 
preţului scăzut al carbonului, nici licitaţia 
certificatelor nu va mobiliza resurse pentru 
investiţii în domeniul climatic după cum 
fusese prevăzut;

10. constată că, din cauza surplusului şi al 
preţului scăzut al carbonului, nici licitaţia 
certificatelor nu va mobiliza resurse pentru 
investiţii în domeniul climatic după cum 
fusese prevăzut; consideră că statele 
membre ar trebui să încurajeze, în etapa a 
treia, o utilizare eficace a veniturilor din 
licitaţii în vederea favorizării cercetării şi 
dezvoltării, precum şi a inovării, vizând 
reducerea pe termen lung a emisiilor de 
gaze cu efect de seră; este convins că o 
coordonare eficace a statelor membre, 
prin intermediul Comisiei, ar trebui să 
permită utilizarea unei părţi importante a 
acestor venituri pentru proiecte 
comunitare comune, concurând în mod 
eficace politicile de cercetare ale 
concurenţilor noştri;

Or. fr

Amendamentul 162
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. consideră că sporirea la 30% trebuie 
realizată doar în condiţiile încheierii unui 
acord internaţional Post-Kyoto care să 
conţină ţinte si angajamente ferme din 
partea tuturor statelor dezvoltate ale 
lumii;

Or. ro
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Amendamentul 163
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de rezoluţie
Punctul 10b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10b. solicită Comisiei să revizuiască 
Directiva EU ETS care este parte 
componentă a pachetului legislativ EU 
2020 privind energia şi schimbările 
climatice, agreat în decembrie 2008, în 
vederea asigurării, până în 2020, a 
reducerii cu 30 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră faţă de nivelul acestora din 
1990;

Or. ro

Amendamentul 164
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Propunere de rezoluţie 
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. având în vedere că, pe plan 
internaţional, ţările nu au arătat încă, la 
nivel individual, o preferinţă pentru o 
abordare bazată pe obiectiv, dar, în 
schimb, fac eforturi concrete de a investi 
în tehnologii ecologice;

Or. en

(În loc să concentreze dezbaterea UE privind politicile energetice şi climatice asupra unor 
obiective numerice noi de reducere a emisiilor, întreprinderile europene solicită instituţiilor 
UE să elaboreze o strategie globală privind emisii reduse de carbon pentru Europa în 2020, 

dincolo de care va oferi un mediu stabil de investiţiile pentru companiile europene. 
Abordarea pragmatică sectorială, de jos în sus şi bazată pe tehnologie a provocărilor 

climatice şi energetice realizată, de exemplu, în China este o abordare de la care UE ar putea 
învăţa.)
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Amendamentul 165
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. având în vedere că, pe plan 
internaţional, ţările nu au arătat încă, la 
nivel individual, o dorinţă pentru o 
abordare bazată pe obiectiv, dar, în 
schimb, fac eforturi concrete de a investi 
în tehnologii ecologice;

Or. en

Amendamentul 166
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. constată că prognoza privind preţul 
mediu al carbonului pentru a treia 
perioadă de comercializare este de 
aproximativ 28 de euro, cu 36 de euro în 
anul 2020, în timp ce prognoza privind 
modelarea, din comunicările Comisiilor 
2010 este de 16,50 euro;

Or. en

Amendamentul 167
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. solicită introducerea unui preţ minim
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la carbon în UE-ETS, sub care nu pot
apărea fluctuaţii; constată că un astfel de
„prag al preţului” ar trebui să fie stabilit
la un nivel corespunzător care
declanşează investiţiile în tehnologii
energetice ecologice;

Or. en

Amendamentul 168
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Linda McAvan, Bas Eickhout

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. sprijină ideea trecerii în rezervă a 
1,4 miliarde din certificatele UE ETS, 
înainte de 2020, ca o posibilă soluţie 
pentru menţinerea stimulentelor în ETS şi 
pentru a asigura gradul de exigenţă 
prevăzut în momentul procedurii 
legislative; solicită, de asemenea, 
scoaterea la licitaţie, la nivelul UE, a unui 
număr semnificativ de certificate, pentru 
a sprijini accelerarea tehnologică şi a 
finanţa un mecanism de tranziţie echitabil 
pentru forţa de muncă europeană; invită 
Comisia să prezinte o propunere privind 
modul în care această politică ar putea fi 
organizată în practică;

Or. en

Amendamentul 169
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 2 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Opţiuni şi instrumente în vederea 
depăşirii obiectivului de 20 %

eliminat

Or. it

Amendamentul 170
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. reaminteşte că, în conformitate cu 
analiza Comisiei, trecerea la obiectivul de 
reducere a emisiilor cu 30 %, cu un efort 
naţional de 25 %, reprezintă o creştere cu 
11 miliarde de euro în comparaţie cu 
estimările din 2008 privind costurile 
absolute ale pachetului „climă şi energie” 
în 2020; ia act de evaluarea Comisiei 
privind faptul că această măsură va spori 
preţul carbonului în cadrul ETS al UE la 
aproximativ 30 de euro/tonă de CO2, un 
preţ similar nivelului estimat ca necesar 
în vederea obiectivului de reducere cu 
20 % în 2008;

eliminat

Or. it

Amendamentul 171
Holger Krahmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. reaminteşte că, în conformitate cu 11. reaminteşte că, în conformitate cu 
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analiza Comisiei, trecerea la obiectivul de 
reducere a emisiilor cu 30 %, cu un efort 
naţional de 25 %, reprezintă o creştere cu 
11 miliarde de euro în comparaţie cu 
estimările din 2008 privind costurile 
absolute ale pachetului „climă şi energie”
în 2020; ia act de evaluarea Comisiei 
privind faptul că această măsură va spori
preţul carbonului în cadrul ETS al UE la 
aproximativ 30 de euro/tonă de CO2, un 
preţ similar nivelului estimat ca necesar 
în vederea obiectivului de reducere cu 
20 % în 2008;

Comunicarea Comisiei, costurile totale 
suplimentare pentru ca UE să crească de 
la 20 % în prezent, la 30 % sunt estimate a 
fi de aproximativ 33 miliarde de euro în
2020; ia act de evaluarea Comisiei privind 
faptul că pentru a obţine această reducere 
de 30 %, este estimat că preţul carbonului 
în cadrul ETS al UE ar ajunge la 
aproximativ 30 de euro/tonă de CO2;

Or. en

Amendamentul 172
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, 
Sergio Berlato

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. reaminteşte că, în conformitate cu 
analiza Comisiei, trecerea la obiectivul de 
reducere a emisiilor cu 30 %, cu un efort
naţional de 25 %, reprezintă o creştere cu 
11 miliarde de euro în comparaţie cu 
estimările din 2008 privind costurile 
absolute ale pachetului „climă şi energie” 
în 2020; ia act de evaluarea Comisiei 
privind faptul că această măsură va spori 
preţul carbonului în cadrul ETS al UE la 
aproximativ 30 de euro/tonă de CO2, un 
preţ similar nivelului estimat ca necesar 
în vederea obiectivului de reducere cu 
20 % în 2008;

11. reaminteşte că Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
până în 2050 confirmă oferta UE în 
negocierile internaţionale pentru a obţine 
un obiectiv privind reducerea de 30 % 
pentru 2020, dacă condiţiile sunt corecte:
reaminteşte că, în conformitate cu analiza 
Comisiei, trecerea la obiectivul de reducere 
a emisiilor cu 30 %, cu un efort naţional de 
25 %, reprezintă o creştere cu 11 miliarde 
de euro în comparaţie cu estimările din 
2008 privind costurile absolute ale 
pachetului „climă şi energie” în 2020;

Or. en
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Amendamentul 173
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. reaminteşte că, în conformitate cu 
analiza Comisiei, trecerea la obiectivul de 
reducere a emisiilor cu 30 %, cu un efort 
naţional de 25 %, reprezintă o creştere cu 
11 miliarde de euro în comparaţie cu 
estimările din 2008 privind costurile 
absolute ale pachetului „climă şi energie” 
în 2020; ia act de evaluarea Comisiei 
privind faptul că această măsură va spori 
preţul carbonului în cadrul ETS al UE la 
aproximativ 30 de euro/tonă de CO2, un 
preţ similar nivelului estimat ca necesar 
în vederea obiectivului de reducere cu 
20 % în 2008;

11. reaminteşte că, în conformitate cu 
analiza Comisiei din 2010, trecerea la un
obiectiv de reducere a emisiilor cu 30 %, 
cu un efort naţional de 25 %, reprezintă o 
creştere cu 11 miliarde de euro în 
comparaţie cu estimările din 2008 privind 
costurile absolute ale pachetului „climă şi 
energie” în 2020;

Or. en

Amendamentul 174
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. consideră ca ETS-ul s-a dovedit un 
instrument ineficient în stimularea 
reducerii emisiilor şi solicită Comisiei şi 
statelor membre să analizeze şi să 
introducă noi instrumente care să 
încurajeze dezvoltarea industriilor 
ecologice, creşterea eficienţei energetice şi 
utilizarea eficientă a resurselor;

Or. ro
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Amendamentul 175
Chris Davies

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. subliniază faptul că, pentru a realiza 
o reducere cu 30 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2020, este necesar 
un preţ ridicat şi stabil de carbon pentru a 
stimula investiţiile în tehnologiile cu nivel 
redus de carbon;

Or. en

Amendamentul 176
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. recunoaşte că prin criza economică 
s-a redus capacitatea economiei UE să 
investească în tehnologii cu nivel redus de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 177
Sabine Wils

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. ia act de faptul că o realizare până în 
2050 a unei cote de 92 % de surse 
regenerabile de energie şi o reducere cu 
95 % de energie privind emisiile de CO2, 
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ceea ce va costa UE doar o suplimentare 
de 1 800 miliarde de euro în investiţii, dar 
ar aduce economii de costuri de 
combustibili fosili în următorii 40 de ani 
de aproximativ 2 650 miliarde de euro;

Or. en

Amendamentul 178
Jo Leinen, Dan Jørgensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. subliniază că o gamă largă de 
măsuri, cum ar fi stimulente pentru 
investiţii suplimentare, politica fiscală 
orientată spre creştere şi achiziţiile 
publice sunt necesare pentru a asigura că 
dezvoltarea economică şi reducerea 
şomajului, cât şi a emisiilor de gaze cu 
efect de seră se susţin reciproc; se indică 
Directiva 2003/96/CE a Consiliului 
privind restructurarea cadrului comunitar 
de impozitare a produselor energetice şi a 
electricităţii, care deja permite anumite 
scutiri sau reduceri în nivelul de 
impozitare; spre exemplu, din 
considerente privind competitivitatea sau 
mediul;

Or. en

Amendamentul 179
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. reaminteşte Declaraţia comună a 
directorilor executivi ai companiilor 
europene de servicii publice, care invită 
UE să treacă la un obiectiv naţional de 
reducere de 25 % din februarie 2011, şi 
Declaraţia antreprenorială comună din 
octombrie 2011, care prevede un obiectiv 
de reducere cu 30 % în 2020. Voci 
importante din industria europeană spun, 
prin urmare, că acum este momentul să se 
acţioneze şi să se depăşească obiectivul de 
reducere cu 20 % în 2020;

Or. en

Amendamentul 180
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propunere de rezoluţie
Punctul 11b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11b. consideră că, în vederea realizării 
investiţiilor de lungă durată în energie 
regenerabilă, UE ar trebui să adopte o 
traiectorie pentru unirea obiectivelor 
obligatorii privind energia din surse 
regenerabile după anul 2020; reaminteşte 
că Asociaţia Europeană a Energiei 
Eoliene (EWEA) a solicitat obiectivele 
privind energia regenerabilă pentru 
perioada de după 2020; invită Comisia să 
prezinte o propunere pentru stabilirea 
unor astfel de obiective;

Or. en
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Amendamentul 181
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. sprijină analiza Comisiei conform 
căreia partajarea rentabilă a eforturilor 
suplimentare între sectoarele ETS şi non-
ETS rămâne aceeaşi ca în cadrul 
pachetului de măsuri privind clima;

eliminat

Or. it

Amendamentul 182
Peter Liese, Richard Seeber

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. sprijină analiza Comisiei conform 
căreia partajarea rentabilă a eforturilor 
suplimentare între sectoarele ETS şi non-
ETS rămâne aceeaşi ca în cadrul 
pachetului de măsuri privind clima;

12. salută analiza Comisiei conform căreia 
trecerea la obiectivul de reducere cu 25 % 
a emisiilor în Europa este posibilă numai 
prin atingerea obiectivelor de eficienţă 
energetică deja adoptate, astfel încât nu 
este absolut necesară ajustarea sectorului 
ETS înainte de dezvoltarea sistemului de 
comercializare a emisiilor; 

Or. de

Amendamentul 183
Sabine Wils

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. sprijină analiza Comisiei conform 12. sprijină analiza Comisiei conform 
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căreia partajarea rentabilă a eforturilor 
suplimentare între sectoarele ETS şi non-
ETS rămâne aceeaşi ca în cadrul pachetului 
de măsuri privind clima;

căreia partajarea rentabilă a eforturilor 
suplimentare între sectoarele ETS şi non-
ETS rămâne aceeaşi ca în cadrul pachetului 
de măsuri privind clima, prin urmare,
solicită statelor membre să îşi intensifice 
eforturile în direcţia investiţiilor 
inovatoare şi a punerii în aplicare a
dispoziţiilor directivelor existente privind 
economisirea energiei pentru atingerea 
unor obiective mai ambiţioase;

Or. en

Amendamentul 184
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. sprijină analiza Comisiei conform 
căreia partajarea rentabilă a eforturilor 
suplimentare între sectoarele ETS şi non-
ETS rămâne aceeaşi ca în cadrul pachetului 
de măsuri privind clima;

12. invită Comisia să analizeze constant şi 
să asigure că partajarea rentabilă a 
eforturilor suplimentare între sectoarele 
ETS şi non-ETS rămâne aceeaşi ca în 
cadrul pachetului de măsuri privind clima;

Or. en

Amendamentul 185
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluţie
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. ia act de faptul că Comunicarea 
Comisiei din mai 2010 nu mai este 
valabilă, întrucât nu ia în considerare 
ultimii doi ani de evenimente din statele 
membre şi de la nivel mondial;
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Or. en

Amendamentul 186
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că trecerea la un obiectiv de 
reducere de 30 % cu o partajare rentabilă 
a eforturilor între sectoarele ETS şi cele 
non-ETS şi cu un efort naţional de 25 % 
(restul prin compensaţii), ar corespunde 
unei reduceri limită în cadrul ETS de 
1,4 miliarde de certificate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 187
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că trecerea la un obiectiv de 
reducere de 30 % cu o partajare rentabilă 
a eforturilor între sectoarele ETS şi cele 
non-ETS şi cu un efort naţional de 25 % 
(restul prin compensaţii), ar corespunde 
unei reduceri limită în cadrul ETS de 
1,4 miliarde de certificate;

eliminat

Or. it
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Amendamentul 188
Sabine Wils

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că trecerea la un obiectiv de 
reducere de 30 % cu o partajare rentabilă a 
eforturilor între sectoarele ETS şi cele non-
ETS şi cu un efort naţional de 25 % 
(restul prin compensaţii), ar corespunde 
unei reduceri limită în cadrul ETS de 
1,4 miliarde de certificate;

13. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că trecerea la un obiectiv 
naţional de reducere de 30 % cu o 
partajare a eforturilor între sectoarele ETS 
şi cele non-ETS ar corespunde unei 
reduceri limită în cadrul ETS de peste
1,4 miliarde de certificate;

Or. en

Amendamentul 189
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că trecerea la un obiectiv de 
reducere de 30 % cu o partajare rentabilă a 
eforturilor între sectoarele ETS şi cele non-
ETS şi cu un efort naţional de 25 % (restul 
prin compensaţii), ar corespunde unei 
reduceri limită în cadrul ETS de 
1,4 miliarde de certificate;

13. este de acord cu analiza Comisiei 
privind faptul că trecerea la un obiectiv de 
reducere de 30 % cu o partajare rentabilă a 
eforturilor între sectoarele ETS şi cele non-
ETS şi cu un efort naţional de 25 % (restul 
prin compensaţii);

Or. en

Amendamentul 190
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de opţiunea de a implementa 
schimbarea în cadrul ETS prin anularea 
certificatelor desemnate în vederea 
vânzării la licitaţie; totuşi, consideră că 
toate sectoarele ar trebui să contribuie;

eliminat

Or. it

Amendamentul 191
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de opţiunea de a implementa 
schimbarea în cadrul ETS prin anularea 
certificatelor desemnate în vederea 
vânzării la licitaţie; totuşi, consideră că 
toate sectoarele ar trebui să contribuie;

eliminat

Or. en

Amendamentul 192
Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de opţiunea de a implementa 
schimbarea în cadrul ETS prin anularea 
certificatelor desemnate în vederea vânzării 
la licitaţie; totuşi, consideră că toate 
sectoarele ar trebui să contribuie;

14. ia act de opţiunea de a implementa 
schimbarea în cadrul ETS prin anularea 
certificatelor desemnate în vederea vânzării 
la licitaţie; după ce obiectivul pentru 2020
a fost deja stabilit, compromisul politic
extins al Directivei ETS revizuite 
subminează credibilitatea şi
predictibilitatea cadrului legal, care este
crucial pentru a asigura investiţiile pe 
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termen lung în tehnologii cu emisii reduse 
de carbon; de asemenea, ia act de faptul 
că o astfel de opţiune ar necesita 
modificarea, prin co-decizie, a Directivei 
privind comercializarea emisiilor 
(Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunităţii modificată de 
Directiva 2009/29/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 
23 aprilie 2009 de modificare a 
Directivei 2003/87/CE) în vederea 
îmbunătăţirii şi extinderii sistemului 
comunitar de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 193
Eija-Riitta Korhola, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de opţiunea de a implementa 
schimbarea în cadrul ETS prin anularea 
certificatelor desemnate în vederea 
vânzării la licitaţie; totuşi, consideră că 
toate sectoarele ar trebui să contribuie;

14. ia act de opţiunea de a implementa 
schimbarea în cadrul ETS prin anularea 
certificatelor; totuşi, subliniază faptul că
un cadru UE ETS predictibil este esenţial 
pentru deciziile de investiţii, care nu sunt 
în conformitate cu anularea certificatelor 
de carbon pentru a ghida politic preţul 
carbonului;

Or. en
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Amendamentul 194
Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de opţiunea de a implementa 
schimbarea în cadrul ETS prin anularea 
certificatelor desemnate în vederea 
vânzării la licitaţie; totuşi, consideră că 
toate sectoarele ar trebui să contribuie;

14. ia act de opţiunea de a implementa 
schimbarea în cadrul ETS prin anularea 
certificatelor; totuşi, subliniază faptul că 
un cadru ETS UE predictibil este esenţial 
pentru deciziile de investiţii; solicită ca în 
următoarele etape ETS să fie aplicate 
într-o manieră mult mai flexibilă;

Or. en

Amendamentul 195
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. ia act de opţiunea de a implementa 
schimbarea în cadrul ETS prin anularea 
certificatelor desemnate în vederea vânzării 
la licitaţie; totuşi, consideră că toate 
sectoarele ar trebui să contribuie;

14. ia act că una din opţiunile de a 
implementa schimbarea în cadrul ETS ar fi
anularea certificatelor desemnate în 
vederea vânzării la licitaţie; consideră că 
toate sectoarele ar trebui să contribuie;

Or. en

Amendamentul 196
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Sergio Berlato, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, 
Richard Seeber

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. consideră că, pentru încurajarea 
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investiţiilor sectorului privat în tehnologii 
noi, este esenţial să se menţină stabilitatea 
cadrului juridic şi economic în care vor 
funcţiona industriile. O întrerupere în 
cadrul actual ar genera incertitudini în 
procesul decizional şi, de asemenea, ar 
afecta în mod negativ investiţiile posibile 
în acest sector;

Or. en

Amendamentul 197
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. subliniază necesitatea de a reduce 
emisiile de CO2 în sectorul 
transporturilor, prin furnizarea de 
infrastructuri europene standardizate 
pentru vehiculele electrice şi mai multe 
stimulente pentru biocarburanţi 
sustenabili de a doua generaţie, ca 
alternativă la combustibilii fosili;

Or. en

Amendamentul 198
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. recunoaşte că o parte din potenţialul 
de reducere cel mai eficient din punct de 
vedere al costurilor se regăseşte în acele 
state membre care la momentul actual se 
află sub media UE privind PIB-ul pe cap 
de locuitor şi că este posibil să fie 

eliminat
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necesare intervenţii publice în vederea 
facilitării finanţării unor investiţii iniţiale 
pentru a obţine reduceri în cadrul 
sectoarelor non-ETS; subliniază 
necesitatea revizuirii mecanismelor 
financiare ale UE în vederea unei 
reduceri rentabile, în cadrul UE, a 
gazelor cu efect de seră;

Or. it

Amendamentul 199
Silvia-Adriana Ţicău, Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. recunoaşte că o parte din potenţialul de 
reducere cel mai eficient din punct de 
vedere al costurilor se regăseşte în statele 
membre care la momentul actual se află 
sub media UE privind PIB-ul pe cap de 
locuitor, şi că este posibil să fie necesare 
intervenţii publice în vederea facilitării 
finanţării investiţiilor iniţiale pentru 
atingerea reducerilor în cadrul sectoarelor 
non-ETS; subliniază necesitatea revizuirii 
mecanismelor financiare ale UE în vederea
unor reduceri, în cadrul UE, ale gazelor cu 
efect de seră eficiente din punct de vedere 
al costurilor;

15. recunoaşte că o parte din potenţialul de 
reducere cel mai eficient din punct de 
vedere al costurilor se regăseşte în statele 
membre care la momentul actual se află 
sub media UE privind PIB-ul pe cap de 
locuitor, şi că este posibil să fie necesare 
intervenţii publice în vederea facilitării 
finanţării investiţiilor iniţiale pentru 
atingerea reducerilor în cadrul sectoarelor 
ETS si non-ETS; subliniază necesitatea 
revizuirii mecanismelor financiare ale UE 
în vederea unor reduceri, în cadrul UE, ale 
gazelor cu efect de seră eficiente din punct 
de vedere al costurilor;

Or. ro

Amendamentul 200
Bas Eickhout

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. solicită luarea de măsuri şi 
coordonarea la nivelul UE pentru 
asigurarea unei infrastructuri permisibile,
în vederea facilitării introducerii energiei
din surse regenerabile, tehnologiilor
energetice eficiente, precum şi a creşterii 
utilizării transportului public;

Or. en

Amendamentul 201
Bas Eickhout

Propunere de rezoluţie

Punctul 15b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15b. recunoaşte pierderea de venituri 
potenţiale din surplusul de Unităţi 
Valorice Atribuite (assigned amount 
units), din prima perioadă de angajament 
a Protocolului de la Kyoto, pentru a 
proteja integritatea de mediu a unui regim 
climatic post 2013 şi solicită ca acest 
lucru să fie abordat în contextul cadrului 
financiar viitor;

Or. en

Amendamentul 202
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. în cadrul dreptului de iniţiativă 
legislativă în timp util al Comisiei, o 
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încurajează pe aceasta să analizeze 
efectul de a nu lua în considerare factorul 
geografic atunci când se stabilesc criterii 
de referinţă pentru sectoarele care sunt 
puternic influenţate de costul 
transporturilor, atât pentru a detecta în 
timp util posibile profituri excepţionale, 
cât şi pentru a evita pericolul de scurgeri 
de carbon atunci când următoarea 
perioadă ETS intră în vigoare;

Or. en

Amendamentul 203
Sabine Wils

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. îndeamnă statele membre să se 
asigure că toate veniturile provenite din
licitarea cotelor de emisii sunt alocate 
pentru viitoare investiţii în măsuri de 
atenuare şi de adaptare;

Or. en

Amendamentul 204
Dan Jørgensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15b. îndeamnă statele membre să se 
asigure că toate veniturile din licitarea
cotelor de emisii sunt alocate pentru 
viitoare investiţii în activităţi de atenuare 
şi de adaptare;
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Or. en

Amendamentul 205
Linda McAvan, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. observă că Comisia a identificat
necesităţile de investiţii de 1000 miliarde
de euro pentru a moderniza infrastructura
energetică a UE până în 2020, în 
principal, pentru a fi finanţate prin 
intermediul tarifelor la energie; solicită ca 
aceste investiţii să fie realizate, atât pentru 
finalizarea unei pieţe interne a energiei 
interconectate, cât şi pentru reducerea în 
mod substanţial a intensităţii carbonului
în cazul sistemului energetic european, 
dar subliniază că, în creşterea fondurilor 
necesare, consumatorii cu venituri mici
care suferă de sărăcie energetică trebuie 
să fie protejaţi de majorarea tarifelor;

Or. en

Amendamentul 206
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. consideră că mecanismele de 
finanţare publică ar trebui să fie, de 
asemenea, disponibile pentru a facilita o 
tranziţie la un mix de energie mai curată 
în statele membre; o astfel de finanţare ar 
trebui să fie condiţionată de o tranziţie 
reală, demonstrabilă pentru producerea în 
mod semnificativ de energie mai curată;



PE462.703v03-00 44/61 AM\865781RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 207
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluţie
Punctul 15b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15b. subliniază faptul că o taxă pentru 
tranzacţiile financiare de 0,05 % va duce 
la obţinerea a miliarde de euro, din care o 
parte ar putea fi utilizate pentru 
finanţarea obiectivului de reducere cu 
30 % a gazelor cu efect de seră până în 
2020 şi tranziţia către o economie cu 
emisii zero;

Or. en

Amendamentul 208
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. salută faptul că UE este pe cale să îşi 
îndeplinească obiectivele de energie 
regenerabilă pentru 2020,
dar subliniază necesitatea Comisiei de a 
monitoriza cu promptitudine 
implementarea naţională efectivă a 
planurilor, pentru a garanta astfel că 
progresul se desfăşoară de fapt astfel cum 
a fost planificat;

Or. en
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Amendamentul 209
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propunere de rezoluţie
Punctul 15c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15c. subliniază faptul că dezvoltarea şi 
lansarea tehnologiilor de vârf constituie 
elementul de viitor pentru a lupta 
împotriva schimbărilor climatice şi, în
acelaşi timp, convingând partenerii UE la 
nivel mondial că reducerile de emisii sunt
fezabile, cu efecte pozitive pentru
competitivitate şi locuri de muncă; 
consideră că este esenţial ca Europa să
conducă prin puterea exemplului prin 
creşterea substanţială a cheltuielilor 
dedicate cercetării în domeniul 
tehnologiilor ecologice şi eficiente din 
punct de vedere energetic în temeiul celui 
de al optulea Program-cadru pentru 
cercetare şi inovare, care ar trebui să fie
aliniat în mod adecvat corect cu
tehnologii energetice strategice stabilite în
Planul SET;

Or. en

Amendamentul 210
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă lipsa unor măsuri de captare a 
potenţialului de reducere a gazelor cu 
efect de seră cu costuri negative în 
eficienţă energetică şi eficienţă a 
resurselor; solicită aplicarea strictă a 
principiului privind cele mai reduse 
costuri ale ciclurilor de viaţă în punerea 
în aplicare a măsurilor din cadrul 

eliminat
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Directivei privind proiectarea ecologică şi 
în revizuirea de către Comisie a 
metodologiei în vederea alinierii la o 
abordare pentru activităţile de pionierat;

Or. it

Amendamentul 211
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Eija-Riitta 
Korhola

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă lipsa unor măsuri de captare a 
potenţialului de reducere a gazelor cu 
efect de seră cu costuri negative în 
eficienţă energetică şi eficienţă a 
resurselor; solicită aplicarea strictă a 
principiului privind cele mai reduse costuri 
ale ciclurilor de viaţă în punerea în aplicare 
a măsurilor din cadrul Directivei privind 
proiectarea ecologică şi în revizuirea de 
către Comisie a metodologiei în vederea 
alinierii la o abordare pentru activităţile de 
pionierat;

16. reiterează faptul că, mai ales în 
domeniul creşterii eficienţei energetice, 
există un potenţial ridicat de reducere cu 
„costuri negative”, prin urmare, există 
suficiente măsuri de protecţie a climei 
care pot fi finanţate numai prin costurile 
conexe reduse ale energiei; solicită 
aplicarea strictă a principiului privind cele 
mai reduse costuri ale ciclurilor de viaţă în 
punerea în aplicare a măsurilor din cadrul 
Directivei privind proiectarea ecologică şi 
în revizuirea de către Comisie a 
metodologiei în vederea alinierii la o 
abordare pentru activităţile de pionierat;

Or. de

Amendamentul 212
Bas Eickhout

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă lipsa unor măsuri de captare a 
potenţialului de reducere a gazelor cu efect 
de seră cu costuri negative în eficienţă 

16. regretă lipsa unor măsuri de captare a 
potenţialului de reducere a gazelor cu efect 
de seră cu costuri negative în eficienţă 
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energetică şi eficienţă a resurselor; solicită 
aplicarea strictă a principiului privind 
cele mai reduse costuri ale ciclurilor de 
viaţă în punerea în aplicare a măsurilor 
din cadrul Directivei privind proiectarea 
ecologică şi în revizuirea de către Comisie 
a metodologiei în vederea alinierii la o 
abordare pentru activităţile de pionierat;

energetică şi eficienţă a resurselor, punând 
astfel în pericol jumătate din obiectivele 
UE neobligatorii pentru 2020 pentru a
economisi 20 % din consumul de energie
primară; solicită accelerarea procesului 
de adoptare de măsuri ambiţioase de
punere în aplicare în cadrul Directivei 
privind proiectarea ecologică şi asigurarea 
unei revizuiri dinamice a cerinţelor
minime; solicită Comisiei să revizuiască 
metodologia şi Directiva pentru a permite
stabilirea unor cerinţe aproape de sau la
nivelul celor mai bune tehnici disponibile
în prezent, urmând o abordare pentru 
activităţile de pionierat;

Or. en

Amendamentul 213
Sabine Wils

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă lipsa unor măsuri de captare a 
potenţialului de reducere a gazelor cu efect 
de seră cu costuri negative în eficienţă 
energetică şi eficienţă a resurselor; solicită 
aplicarea strictă a principiului privind cele 
mai reduse costuri ale ciclurilor de viaţă în 
punerea în aplicare a măsurilor din cadrul 
Directivei privind proiectarea ecologică şi 
în revizuirea de către Comisie a 
metodologiei în vederea alinierii la o 
abordare pentru activităţile de pionierat;

16. regretă lipsa unor măsuri de captare a 
potenţialului de reducere a gazelor cu efect 
de seră cu costuri negative în eficienţă 
energetică şi eficienţă a resurselor,
pierzând astfel jumătate din obiectivele 
UE neobligatorii pentru 2020 pentru a
economisi 20 % din consumul de energie
primară; solicită aplicarea strictă a 
principiului privind cele mai reduse costuri 
ale ciclurilor de viaţă în punerea în aplicare 
a măsurilor din cadrul Directivei privind 
proiectarea ecologică şi în revizuirea de 
către Comisie a metodologiei în vederea 
alinierii la o abordare pentru activităţile de 
pionierat;

Or. en
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Amendamentul 214
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă lipsa unor măsuri de captare a 
potenţialului de reducere a gazelor cu efect 
de seră cu costuri negative în eficienţă 
energetică şi eficienţă a resurselor; solicită 
aplicarea strictă a principiului privind 
cele mai reduse costuri ale ciclurilor de 
viaţă în punerea în aplicare a măsurilor 
din cadrul Directivei privind proiectarea 
ecologică şi în revizuirea de către Comisie 
a metodologiei în vederea alinierii la o 
abordare pentru activităţile de pionierat;

16. subliniază faptul că o politică
climatică reprezintă o parte integrantă a
grupului politicii de eficienţă a resurselor, 
industrie şi inovare; subliniază 
necesitatea de a dezvolta o structură
politică care face din politica în domeniul 
climei o oportunitate pentru industrie, în 
loc de a fi o ameninţare, precum şi 
necesitatea găsirii unui echilibru între
obiectivele ambiţioase de reducere a 
emisiilor şi menţinerea investiţiilor în 
industrie în Europa; prin urmare, regretă 
lipsa unor măsuri de captare a potenţialului 
de reducere a gazelor cu efect de seră cu 
costuri negative în eficienţă energetică şi 
eficienţă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 215
Holger Krahmer

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă lipsa unor măsuri de captare a 
potenţialului de reducere a gazelor cu efect 
de seră cu costuri negative în eficienţă 
energetică şi eficienţă a resurselor; solicită 
aplicarea strictă a principiului privind cele 
mai reduse costuri ale ciclurilor de viaţă în 
punerea în aplicare a măsurilor din cadrul 
Directivei privind proiectarea ecologică şi 
în revizuirea de către Comisie a 
metodologiei în vederea alinierii la o 

16. regretă lipsa unor măsuri de captare a 
potenţialului de reducere a gazelor cu efect 
de seră cu costuri negative în eficienţă 
energetică şi eficienţă a resurselor; solicită 
aplicarea strictă a principiului privind cele 
mai reduse costuri ale ciclurilor de viaţă în 
punerea în aplicare a măsurilor din cadrul 
Directivei privind proiectarea ecologică, 
dar avertizează privind riscul de
suprareglementare şi subliniază faptul că
libertatea de alegere a consumatorilor ar 
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abordare pentru activităţile de pionierat; trebui să fie respectată în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 216
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă lipsa unor măsuri de captare a 
potenţialului de reducere a gazelor cu efect 
de seră cu costuri negative în eficienţă 
energetică şi eficienţă a resurselor; solicită 
aplicarea strictă a principiului privind cele 
mai reduse costuri ale ciclurilor de viaţă în 
punerea în aplicare a măsurilor din cadrul 
Directivei privind proiectarea ecologică şi 
în revizuirea de către Comisie a 
metodologiei în vederea alinierii la o 
abordare pentru activităţile de pionierat;

16. regretă lipsa unor măsuri de captare a 
potenţialului de reducere a gazelor cu efect 
de seră cu costuri negative în eficienţă 
energetică şi eficienţă a resurselor unde 
este cazul; solicită aplicarea strictă a 
principiului privind cele mai reduse costuri 
ale ciclurilor de viaţă în punerea în aplicare 
a măsurilor din cadrul Directivei privind 
proiectarea ecologică şi în revizuirea de 
către Comisie a metodologiei în vederea 
alinierii la o abordare pentru activităţile de 
pionierat;

Or. en

Amendamentul 217
Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că, în prezent, UE nu îndeplineşte 
condiţiile necesare atingerii obiectivului 
de reducere a consumului de energie cu 
20 % – comparativ cu nivelul anticipat 
pentru 2020 – prin ameliorarea eficienţei 
energetice; solicită Comisiei să ia toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 



PE462.703v03-00 50/61 AM\865781RO.doc

RO

statele membre profită de acest potenţial, 
fie prin adoptarea unei dispoziţii conform 
căreia planurile naţionale de acţiune 
privind eficienţa energetică trebuie să fie 
autorizate de către Comisie, fie prin 
introducerea ţintelor de eficienţă 
energetică obligatorii;

Or. de

Amendamentul 218
Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis, Romana Jordan Cizelj

Propunere de rezoluţie
Punctul 16b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. recunoaşte faptul că atingerea 
ţintelor de eficienţă energetică ar permite 
UE să reducă emisiile cu peste 20 % până 
în anul 2020;

Or. de

Amendamentul 219
Peter Liese, Matthias Groote

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. subliniază că cele mai recente 
evoluţii la nivel internaţional indică în 
mod clar faptul că atingerea ţintei de 
eficienţă energetică de 20 % este mai 
presantă decât în trecut; propune ca 
această ţintă să fie atinsă printr-o 
combinaţie de măsuri europene şi 
naţionale, de exemplu prin stimulente 
fiscale, credite în condiţii avantajoase, 
modificarea dispoziţiilor privind 
închirierile, condiţiile privind licitaţiile 
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publice şi stabilirea de standarde; solicită 
ca ţinta de 20 % să fie transpusă cât mai 
rapid posibil în ţinte pentru statele 
membre şi legiferarea acestora; 
recunoaşte că, pentru selecţia mijloacelor, 
trebuie acordată libertate de acţiune, fără 
a se neglija însă principiul subsidiarităţii;

Or. de

Amendamentul 220
Matthias Groote

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. solicită ca UE să-şi intensifice până 
în 2020 eforturile de extindere la 40 % a 
energiilor regenerabile în sectorul 
energiei electrice şi să creeze un cadru 
pentru reţelele inteligente cu scopul 
asigurării descentralizării treptate a 
producţiei de energie; subliniază faptul 
că, în acest sens, sunt necesare investiţii 
mai mari în proiectele de infrastructură 
energetică;

Or. de

Amendamentul 221
Matthias Groote

Propunere de rezoluţie
Punctul 16b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. regretă faptul că, în domeniul 
economiei şi eficienţei energetice, UE se 
află în urma posibilităţilor sale şi solicită 
prezentarea de propuneri concrete de 
măsuri privind creşterea economiilor de 
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carbon prin construcţia de clădiri 
eficiente din punct de vedere energetic; în 
plus, la calcularea emisiilor de carbon, 
trebuie să se ţină seama întotdeauna şi de 
ciclul de viaţă complet al unui produs şi, 
în primul rând, să fie promovate măsuri 
pentru producţia mai eficientă din punct 
de vedere energetic; subliniază faptul că, 
în acest caz, trebuie elaborată o strategie 
de comunicare pentru a asigura o 
informare completă atât a agenţilor 
economici, cât şi a consumatorilor;

Or. de

Amendamentul 222
Bas Eickhout

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. consideră că trecerea la un obiectiv 
naţional de reducere de 30 % pentru 2020
ar putea fi combinată cu reciclarea
veniturilor din licitaţii pentru sprijinirea
investiţiilor în noi tehnologii de reducere 
a gazelor cu efect de seră în sectoarele
mari consumatoare de energie;

Or. en

Amendamentul 223
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită obiective specifice pentru 
utilizarea terenurilor, schimbarea 

eliminat
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destinaţiei terenurilor şi silvicultură 
(LULUCF) în cadrul UE, asigurând 
permanenţa şi integritatea ecologică a 
contribuţiei sectorului la reducerea 
emisiilor, precum şi o monitorizare şi o 
raportare exactă;

Or. it

Amendamentul 224
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită obiective specifice pentru 
utilizarea terenurilor, schimbarea 
destinaţiei terenurilor şi silvicultură 
(LULUCF) în cadrul UE, asigurând 
permanenţa şi integritatea ecologică a 
contribuţiei sectorului la reducerea 
emisiilor, precum şi o monitorizare şi o 
raportare exactă;

17. solicită Comisiei să investigheze, în
evaluarea sa a viitoarei politici privind 
schimbările climatice, rolul utilizării
terenurilor, schimbării destinaţiei 
terenurilor şi silviculturii (LULUCF) în 
cadrul UE, inclusiv o monitorizare şi o 
raportare exactă;

Or. en

Amendamentul 225
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită obiective specifice pentru 
utilizarea terenurilor, schimbarea
destinaţiei terenurilor şi silvicultură
(LULUCF) în cadrul UE, asigurând
permanenţa şi integritatea ecologică a 
contribuţiei sectorului la reducerea 
emisiilor, precum şi o monitorizare şi o 

17. solicită analize suplimentare pentru 
includerea utilizării terenurilor, 
schimbării destinaţiei terenurilor şi 
silviculturii (LULUCF) din cadrul UE, 
pentru a asigura permanenţa şi integritatea 
ecologică a contribuţiei sectorului la 
reducerea emisiilor, precum şi o 
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raportare exactă; monitorizare şi o raportare exactă;

Or. en

Amendamentul 226
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită obiective specifice pentru 
utilizarea terenurilor, schimbarea 
destinaţiei terenurilor şi silvicultură 
(LULUCF) în cadrul UE, asigurând 
permanenţa şi integritatea ecologică a 
contribuţiei sectorului la reducerea 
emisiilor, precum şi o monitorizare şi o 
raportare exactă;

17. solicită dezvoltarea unui sistem de 
monitorizare şi raportare exactă pentru
utilizarea terenurilor, schimbarea 
destinaţiei terenurilor şi silvicultură 
(LULUCF) în cadrul UE, asigurând
permanenţa şi integritatea ecologică a 
contribuţiei sectorului la reducerea 
emisiilor şi încurajează statele membre să 
elaboreze propriile politici naţionale în
scopul de a furniza potenţialul de 
atenuare al sectoarelor LULUCF ale 
acestora;

Or. en

Amendamentul 227
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită obiective specifice pentru 
utilizarea terenurilor, schimbarea 
destinaţiei terenurilor şi silvicultură 
(LULUCF) în cadrul UE, asigurând 
permanenţa şi integritatea ecologică a 
contribuţiei sectorului la reducerea 
emisiilor, precum şi o monitorizare şi o 
raportare exactă;

17. solicită Comisiei să clarifice în 
continuare impactul emisiilor rezultate 
din utilizarea terenurilor, schimbarea
destinaţiei terenurilor şi silvicultură
(LULUCF) în cadrul UE, precum şi
angajamentele şi rapoartele statelor
membre privind gazele cu efect de seră pe 
această temă pentru Parlament, în 
pregătirea COP17 de la Durban, în
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noiembrie;

Or. en

Amendamentul 228
Bas Eickhout

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită obiective specifice pentru 
utilizarea terenurilor, schimbarea 
destinaţiei terenurilor şi silvicultură 
(LULUCF) în cadrul UE, asigurând 
permanenţa şi integritatea ecologică a 
contribuţiei sectorului la reducerea 
emisiilor, precum şi o monitorizare şi o 
raportare exactă;

17. solicită obiective specifice, care nu 
sunt legate la ETS sau Partajarea 
eforturilor, pentru utilizarea terenurilor, 
schimbarea destinaţiei terenurilor şi 
silvicultură (LULUCF) în cadrul UE, 
asigurând permanenţa reducerilor de 
emisii şi integritatea ecologică a
contribuţiei sectorului la reducerea 
emisiilor, precum şi o monitorizare şi o 
raportare exactă;

Or. en

Amendamentul 229
Bas Eickhout

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. consideră că este foarte important ca 
instrumentele UE de politică agricolă să 
includă stimulente pentru reducerea 
efectelor schimbărilor climatice a 
agriculturii, inclusiv prin acordarea de 
sprijin în cadrul primului pilon;

Or. en
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Amendamentul 230
Bas Eickhout

Propunere de rezoluţie
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17b. constată că îmbunătăţirea eficienţei
resurselor şi reducerea dependenţei de 
materii prime ar putea duce la câştiguri
semnificative ale eficienţei energetice şi
reducerea emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 231
Bogusław Sonik

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. recomandă crearea unui fond special 
care să ajute ca centralele nucleare să 
contribuie, de asemenea, la eforturile de 
susţinere a emisiilor şi dezvoltarea 
energiei regenerabile;

Or. en

Amendamentul 232
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. reiterează faptul că obiectivele UE 
privind reducerile de emisii trebuie să fie 
îndeplinite în primul rând în cadrul UE; 
reaminteşte că utilizarea de compensaţii 

eliminat
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internaţionale înlocuieşte investiţiile în 
economia UE şi întârzie reducerile 
naţionale din cadrul UE;

Or. it

Amendamentul 233
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. reiterează faptul că obiectivele UE
privind reducerile de emisii trebuie să fie 
îndeplinite în primul rând în cadrul UE; 
reaminteşte că utilizarea de compensaţii 
internaţionale înlocuieşte investiţiile în 
economia UE şi întârzie reducerile 
naţionale din cadrul UE;

18. reiterează faptul că, deşi obiectivele UE 
privind reducerile de emisii ar trebui să fie 
îndeplinite în primul rând în cadrul UE pe 
termen lung; reaminteşte că utilizarea de 
compensaţii internaţionale ar contribui la 
limitarea schimbărilor climatice la un cost
mai mic;

Or. en

Amendamentul 234
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. reiterează faptul că obiectivele UE 
privind reducerile de emisii trebuie să fie 
îndeplinite în primul rând în cadrul UE; 
reaminteşte că utilizarea de compensaţii 
internaţionale înlocuieşte investiţiile în 
economia UE şi întârzie reducerile 
naţionale din cadrul UE;

18. reiterează faptul că obiectivele UE 
privind reducerile de emisii trebuie să fie 
îndeplinite în primul rând în cadrul UE; 
reaminteşte că utilizarea de compensaţii 
internaţionale înlocuieşte investiţiile în 
economia UE şi întârzie reducerile 
naţionale din cadrul UE; invită Comisia şi 
statele membre să completeze actualul 
sistem de contabilitate de producţie pe 
bază de emisie directă cu contabilitate 
bazată pe consum, analizând dacă 
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emisiile au fost reduse într-adevăr, în loc
de a fi exportate; de acum înainte solicită 
Comisiei să prezinte o propunere, după 
cum schimbarea modelelor de consum şi 
eficienţa resurselor sunt adevăratul 
răspuns la atenuarea schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 235
Sabine Wils

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. reiterează faptul că obiectivele UE 
privind reducerile de emisii trebuie să fie 
îndeplinite în primul rând în cadrul UE; 
reaminteşte că utilizarea de compensaţii 
internaţionale înlocuieşte investiţiile în 
economia UE şi întârzie reducerile 
naţionale din cadrul UE;

18. reiterează faptul că obiectivele UE 
privind reducerile de emisii trebuie să fie 
îndeplinite în cadrul UE prin reduceri 
naţionale efective; reaminteşte că 
utilizarea de compensaţii internaţionale 
înlocuieşte investiţiile în economia UE şi 
întârzie reducerile naţionale din cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 236
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Vittorio 
Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Opţiuni şi instrumente în vederea 
depăşirii obiectivului de 20 %
invită Comisia şi statele membre să 
promoveze inovarea, prin punerea la 
dispoziţie de fonduri regionale şi de 
coeziune spre îmbunătăţirea eficienţei 
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energetice în sectorul construcţiilor şi de 
uz casnic;

Or. en

Amendamentul 237
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Karin Kadenbach, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 – subpunctul 2 (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Opţiuni şi instrumente în vederea 
depăşirii obiectivului de 20 %
invită Comisia şi statele membre să 
asigure că veniturile complete de la
licitaţie a creditelor ETS UE să fie efectiv
folosite pentru a îmbunătăţi eficienţa 
energetică şi a resurselor în societate, în 
special în sectoarele energetic şi industrie
în cauză, în loc să fie retrase la bugetul 
general al statelor membre;

Or. en

Amendamentul 238
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Jo Leinen, Vittorio 
Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 – subpunctul 3 (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Opţiuni şi instrumente în vederea 
depăşirii obiectivului de 20 %
îndeamnă Comisia să monitorizeze în mod 
activ cheltuirea veniturilor din licitaţii de 
către statele membre şi să raporteze anual 
acestea către Parlamentul European;
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Or. en

Amendamentul 239
Salvatore Tatarella

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. ia în considerare faptul că prin 
Comunicarea Comisiei privind o Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050 se subliniază 
necesitatea de a asigura competitivitatea 
industriei europene (de exemplu, punerea 
în aplicare a unei căi eficiente pentru a 
maximiza beneficiile pentru producţia UE 
şi pentru a maximiza beneficiile pentru 
UE);

Or. en

Amendamentul 240
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 18b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. subliniază faptul că protecţia climei 
poate să fie eficientă doar dacă toate 
marile economii şi industrii naţionale 
participă la acest efort printr-un acord 
internaţional obligatoriu care să 
stabilească o distribuţie echitabilă a 
taxelor, asigurând competitivitatea 
economiilor naţionale cu scopul de a 
garanta protecţia împotriva riscului 
concret de delocalizare a activităţilor 
productive europene;
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Or. it

Amendamentul 241
Oreste Rossi

Propunere de rezoluţie
Punctul 18c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18c. remarcă faptul că, în general, 
companiile europene au întreprins deja 
acţiuni în vederea reducerii emisiilor atât 
la nivel european, cât şi la nivel global 
prin crearea de produse şi soluţii 
inovative; solicită ca aceste acţiuni să fie 
susţinute adecvat atât de politicile 
naţionale, cât şi de cele europene 
orientate spre integrarea măsurilor pentru 
combaterea schimbărilor climatice şi a 
provocărilor energetice pe termen lung, 
prin implicarea directă atât a sectorului 
public cât şi a celui privat, fără a necesita 
taxe suplimentare pentru companii şi fără 
a denatura concurenţa;

Or. it


