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Amendamentul 1
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Referirea 14a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Planul de acțiune 
FLEGT al UE (privind aplicarea 
legislației, guvernanța și schimburile 
comerciale în domeniul forestier) din mai 
2003, 

Or. fr

Amendamentul 2
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât repercusiunile economice, 
sociale și ecologice ale încălzirii globale 
ating proporții alarmante și că o limitare a
acestei încălziri sub 2° C este 
indispensabilă;

A. întrucât, în cursul secolului trecut, 
temperatura planetei cunoscut deja o 
creștere și va crește în continuare și 
întrucât repercusiunile economice, sociale 
și ecologice ale încălzirii globale ating 
proporții alarmante și o limitare a acestei 
încălziri sub 2° C este indispensabilă;

Or. el

Amendamentul 3
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât repercusiunile economice, A. întrucât posibilele repercusiuni
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sociale și ecologice ale încălzirii globale 
ating proporții alarmante și că o limitare a 
acestei încălziri sub 2° C este 
indispensabilă;

economice, sociale și ecologice ale 
încălzirii globale ar putea atinge proporții 
alarmante;

Or. de

Amendamentul 4
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acordul încheiat la summitul 
ONU de la Copenhaga privind schimbările 
climatice din decembrie 2009 nu este 
suficient pentru că UE nu a reușit să 
joace un rol important din cauza lipsei de 
ambiție și a obiectivelor și din cauza lipsei 
de solidaritate;

B. întrucât acordul încheiat la summitul 
ONU de la Copenhaga privind schimbările 
climatice din decembrie 2009 nu este 
suficient;

Or. de

Amendamentul 5
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acordul încheiat la summitul 
ONU de la Copenhaga privind schimbările 
climatice din decembrie 2009 nu este 
suficient pentru că UE nu a reușit să 
joace un rol important din cauza lipsei de 
ambiție și a obiectivelor și din cauza lipsei 
de solidaritate;

B. întrucât acordul încheiat la summitul 
ONU de la Copenhaga privind schimbările 
climatice din decembrie 2009 nu este 
suficient; întrucât partenerii implicați în 
negociere nu au reușit să ajungă la un 
consens global;

Or. en
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Amendamentul 6
George Sabin Cutaș

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acordul încheiat la summitul 
ONU de la Copenhaga privind schimbările 
climatice din decembrie 2009 nu este 
suficient pentru că UE nu a reușit să joace
un rol important din cauza lipsei de ambiție 
și a obiectivelor și din cauza lipsei de 
solidaritate;

B. întrucât acordul încheiat la summitul 
ONU de la Copenhaga privind schimbările 
climatice din decembrie 2009 nu este 
suficient și este dezamăgitor; întrucât UE 
nu a reușit să își asume un rol important 
din cauza lipsei de ambiție a obiectivelor 
sale și din cauza lipsei de solidaritate;

Or. fr

Amendamentul 7
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. salută ambiția Consiliului European 
de a reduce emisiile europene de gaze cu 
efect de seră cu 80-95 % până în 2050 
față de 1990, o ambiție necesară pentru ca 
Uniunea să-și recâștige poziția de lider în 
domeniul climei la nivel internațional, în 
timp ce alte țări sunt intens implicate în 
economia verde, în special prin 
intermediul planurilor de redresare 
economică ale acestora; sprijină cu 
fermitate obiectivul de reducere a 
emisiilor europene cu 30 % până în 2020, 
indiferent de rezultatele negocierilor 
internaționale;

Or. en
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Amendamentul 8
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât summitul de la Cancun trebuie
să constituie o etapă solidă către încheierea 
unui acord operațional, permițând limitarea 
încălzirii globale a planetei sub 2°C, lucru 
care va deveni în mod rapid obligatoriu;

C. întrucât summitul de la Cancun ar 
trebui să constituie o etapă solidă către 
încheierea unui acord operațional, 
permițând limitarea posibilei contribuții 
umane la încălzirea globală a planetei, 
lucru care ar trebui să devină în mod rapid 
obligatoriu;

Or. de

Amendamentul 9
George Sabin Cutaș

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât summitul de la Cancun trebuie
să constituie o etapă solidă către încheierea 
unui acord operațional, permițând limitarea 
încălzirii globale a planetei sub 2°C, lucru 
care va deveni în mod rapid obligatoriu;

C. întrucât summitul de la Cancun ar 
trebui să constituie o etapă solidă către 
încheierea unui acord operațional, 
cuprinzător și obligatoriu din punct de 
vedere juridic, permițând limitarea
încălzirii globale a planetei sub 2°C, iar 
rezultatele summitului de la Cancun ar 
trebui să își găsească expresia concretă 
într-o procedură mult mai strictă de 
verificare decât cea hotărâtă la summitul 
de la Copenhaga din decembrie 2009;

Or. fr
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Amendamentul 10
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât summitul de la Cancun trebuie
să constituie o etapă solidă către încheierea 
unui acord operațional, permițând limitarea 
încălzirii globale a planetei sub 2°C, lucru 
care va deveni în mod rapid obligatoriu;

C. întrucât summitul de la Cancun oferă o 
oportunitate unică pentru un dialog 
substanțial și ar trebui să constituie o 
etapă solidă către încheierea unui acord 
operațional, permițând limitarea încălzirii 
globale a planetei sub 2°C, lucru care ar 
trebui să devină în mod rapid obligatoriu;

Or. el

Amendamentul 11
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât lupta împotriva schimbărilor 
climatice reprezintă un factor de 
competitivitate, prioritățile europene în 
domeniu fiind economisirea de energie și 
sursele de energie regenerabilă care pot 
îmbunătăți securitatea energetică a 
Uniunii și care dețin un puternic potențial 
în materie de dezvoltare industrială, de 
inovație, de planificare teritorială și de 
creare de locuri de muncă;

D. întrucât lupta împotriva schimbărilor 
climatice reprezintă un factor de 
competitivitate, prioritățile Europei în 
domeniu fiind dezvoltarea pieței sale 
interne a energiei pe baza adoptării unei 
poziții comune în domeniul politicii 
energetice de către Comisie, Parlamentul 
European și statele membre, respectând 
dreptul statelor membre de a pune în 
aplicare propriul mix energetic, în 
conformitate cu imperativele UE legate de 
sustenabilitate, competitivitate, eficiență 
energetică și protecție a climei, 
economisind energia și utilizând sursele 
de energie regenerabilă și garantând, în 
primul rând, securitatea aprovizionării 
prin intermediul cooperării consolidate cu 
țările învecinate, creându-se astfel un 
puternic potențial în materie de dezvoltare 
industrială, de inovație, de planificare 
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teritorială și de creare de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 12
Béla Glattfelder

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât lupta împotriva schimbărilor 
climatice reprezintă un factor de 
competitivitate, prioritățile europene în 
domeniu fiind economisirea de energie și 
sursele de energie regenerabilă care pot 
îmbunătăți securitatea energetică a Uniunii 
și care dețin un puternic potențial în 
materie de dezvoltare industrială, de 
inovație, de planificare teritorială și de 
creare de locuri de muncă;

D. întrucât lupta împotriva schimbărilor 
climatice reprezintă un factor de 
competitivitate, prioritățile europene în 
domeniu fiind economisirea de energie și 
sursele de energie regenerabilă care pot 
îmbunătăți securitatea energetică a Uniunii 
și care dețin un puternic potențial în 
materie de dezvoltare industrială, de 
inovație, de planificare teritorială și de 
creare de locuri de muncă și care sporesc, 
în același timp, în mod semnificativ 
costurile de producție;

Or. en

Amendamentul 13
Béla Glattfelder

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât subvenționarea energiei și 
absența restricțiilor privind emisiile de 
CO2 din anumite țări creează un avantaj 
comparativ;

Or. en
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Amendamentul 14
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, prin urmare, normele 
comerciale sunt esențiale în lupta 
împotriva schimbărilor climatice și că 
Uniunea, în calitate de primă putere 
comercială globală, poate exercita o 
influență puternică asupra acestora,

F. întrucât, prin urmare, normele 
comerciale sunt o parte a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice și 
Uniunea, în calitate de primă putere 
comercială globală, poate exercita o 
influență puternică asupra acestora,

Or. de

Amendamentul 15
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută ambiția Consiliului European de 
a reduce emisiile europene de gaze cu 
efect de seră cu 80-95 % până în 2050 
față de 1990, o ambiție necesară pentru ca 
Uniunea să-și recâștige poziția de lider în 
domeniul climei la nivel internațional, în 
timp ce alte țări sunt intens implicate în 
economia verde, în special prin 
intermediul planurilor de redresare 
economică ale acestora; sprijină cu 
fermitate obiectivul de reducere a 
emisiilor europene cu 30 % până în 2020, 
indiferent de rezultatele negocierilor 
internaționale;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 16
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută ambiția Consiliului European de a 
reduce emisiile europene de gaze cu efect 
de seră cu 80-95 % până în 2050 față de 
1990, o ambiție necesară pentru ca 
Uniunea să-și recâștige poziția de lider în 
domeniul climei la nivel internațional, în 
timp ce alte țări sunt intens implicate în 
economia verde, în special prin intermediul 
planurilor de redresare economică ale 
acestora; sprijină cu fermitate obiectivul de 
reducere a emisiilor europene cu 30 %
până în 2020, indiferent de rezultatele 
negocierilor internaționale;

1. salută ambiția Consiliului European de a 
reduce substanțial emisiile europene de 
gaze cu efect de seră până în 2050, în timp 
ce alte țări sunt intens implicate în 
economia verde, în special prin intermediul 
planurilor de redresare economică ale 
acestora; sprijină cu fermitate obiectivul de 
reducere a emisiilor europene cu 20 %
până în 2020;

Or. de

Amendamentul 17
Béla Glattfelder

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. regretă că, prin subvenționarea 
prețurilor la energie și prin neaplicarea 
de restricții sau de cote privind emisiile de 
CO2, anumite țări ar putea obține un 
avantaj comparativ; datorită absenței 
restricțiilor privind emisiile de CO2 și, 
prin urmare, datorită costului relativ 
redus al acestora, țările respective nu sunt 
motivate să adere la acordurile 
multilaterale în domeniul schimbărilor 
climatice;

Or. en
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Amendamentul 18
George Sabin Cutaș

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că eforturile considerabile 
depuse de Uniunea Europeană pentru a 
combate schimbările climatice pot asigura 
succesul unui acord aplicabil în perioada 
de după 2012 numai dacă alte țări 
urmează îndeaproape exemplul său. 
Trebuie luate măsuri pentru a garanta că 
decizia de a opta pentru o reducere mai 
importantă, de 30%, va încuraja și 
celelalte părți să adopte angajamente mai 
ambițioase;

Or. fr

Amendamentul 19
William (The Earl of) Dartmouth

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că, fără a aduce atingere 
celor de mai jos, relațiile comerciale 
internaționale nu reprezintă un mecanism 
adecvat pentru a aborda problema 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 20
George Sabin Cutaș

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită ca la Cancun să se adopte 
instrumente obligatorii din punct de 
vedere juridic, pentru a evita o situație în 
care încheierea unui acord cuprinzător în 
domeniul schimbărilor climatice este 
amânată constant;

Or. fr

Amendamentul 21
Béla Glattfelder

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. prin urmare, consideră că normele OMC 
trebuie să fie interpretate și să evolueze 
astfel încât să sprijine angajamentele 
asumate în cadrul acordurilor multilaterale 
de mediu (AMM); solicită Comisiei să 
depună eforturi în vederea elaborării unui 
consens în cadrul OMC pentru a acorda 
secretariatelor AMM statutul de observator 
la toate reuniunile OMC privind domeniul 
lor de expertiză, precum și un rol de 
consilier în cadrul procedurilor de 
soluționare a litigiilor legate de mediu;

3. prin urmare, consideră că normele OMC 
ar trebui să fie interpretate și să evolueze 
astfel încât să sprijine angajamentele 
asumate în cadrul acordurilor multilaterale 
de mediu (AMM); solicită Comisiei să 
depună eforturi în vederea elaborării unui 
consens în cadrul OMC pentru a acorda 
secretariatelor AMM statutul de observator 
la toate reuniunile OMC privind domeniul 
lor de expertiză, precum și un rol de 
consilier în cadrul procedurilor de 
soluționare a litigiilor legate de mediu; 
subliniază că ar trebui elaborate noi 
norme OMC, pentru a elimina avantajul 
comparativ creat de costul redus al 
emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 22
George Sabin Cutaș

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că politica comercială 
comună este un instrument în serviciul 
obiectivelor generale ale Uniunii 
Europene și că, în conformitate cu 
articolul 207 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, politica 
comercială comună a UE trebuie să se 
desfășoare „în cadrul principiilor și al 
obiectivelor acțiunii externe a Uniunii”; 
în conformitate cu articolul 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, aceasta 
trebuie să contribuie, în special, la 
„dezvoltarea durabilă a planetei, 
solidaritatea și respectul reciproc între 
popoare, comerțul liber și echitabil, 
eliminarea sărăciei și protecția drepturilor 
omului și, în special, a drepturilor 
copilului, precum și la respectarea strictă 
și dezvoltarea dreptului internațional, 
inclusiv respectarea principiilor Cartei 
Organizației Națiunilor Unite”;

Or. fr

Amendamentul 23
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște rolul pozitiv pe care îl pot 
juca schimburile comerciale în cadrul 
furnizării de bunuri și servicii care 
contribuie la protecția climei; consideră că 
protecția climei și liberalizarea comerțului 
pot să se sprijine reciproc, facilitând 
schimburile de bunuri și servicii ecologice, 
dar că este mai întâi necesar să se 
stabilească o listă de bunuri și servicii în 
conformitate cu criteriile stricte de mediu 
și în colaborare cu țările membre ale 

4. recunoaște rolul pozitiv pe care îl pot 
juca schimburile comerciale în cadrul 
furnizării de bunuri și servicii care 
contribuie la protecția climei; consideră că 
protecția climei și liberalizarea comerțului 
pot să se sprijine reciproc, facilitând 
schimburile de bunuri și servicii ecologice;
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OMC;

Or. de

Amendamentul 24
Georgios Papastamkos

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că există o nevoie mai 
accentuată ca niciodată de a lansa o 
dezbatere publică cu privire la instituirea 
unei organizații internaționale de mediu, 
care să își asume responsabilitatea pentru 
respectarea tratatelor și acordurilor 
internaționale în domeniul protecției 
mediului și al combaterii schimbărilor 
climatice și care, printre altele, să 
acționeze concertat și să coopereze cu 
OMC în legătură cu aspectele care privesc 
impactul comerțului asupra mediului; 

Or. el

Amendamentul 25
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că Comisia ar trebui să 
respecte un cadru armonizat în strategiile 
sale de negociere în domeniul politicii 
comerciale și de mediu, astfel încât să nu 
creeze, pentru partenerii săi, motive de 
îngrijorare legate de barierele comerciale, 
garantând în același timp respectarea 
obiectivelor sale obligatorii privind 
combaterea schimbărilor climatice; 
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Or. el

Amendamentul 26
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța inovării în 
domeniul tehnologiilor ecologice și 
recunoaște rolul pe care îl pot avea 
schimburile comerciale în cadrul 
transferului dintre țări al acestor 
tehnologii;

5. subliniază importanța inovării în 
domeniul tehnologiilor ecologice și 
recunoaște rolul pe care îl pot avea 
schimburile comerciale în cadrul 
transferului acestor tehnologii între țări; 
constată că eforturile în domeniul C&D 
sunt concentrate, în primul rând, în țările 
OCDE și își exprimă îngrijorarea cu 
privire la faptul că anumite țări în curs de 
dezvoltare pot fi excluse de la utilizarea 
anumitor tehnologii; 

Or. fr

Amendamentul 27
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța inovării în 
domeniul tehnologiilor ecologice și 
recunoaște rolul pe care îl pot avea 
schimburile comerciale în cadrul 
transferului dintre țări al acestor 
tehnologii;

5. subliniază importanța inovării în 
domeniul tehnologiilor ecologice și 
recunoaște rolul pe care îl pot avea 
schimburile comerciale în cadrul vânzării, 
pe baze reciproce, și al transferului acestor 
tehnologii între țări;

Or. en
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Amendamentul 28
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că transferul de tehnologii 
în vederea combaterii schimbărilor 
climatice este uneori îngreunat datorită 
incertitudinilor legate de protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală, ca 
urmare a lipsei de soliditate a instituțiilor 
politice și a absenței statului de drept;

Or. el

Amendamentul 29
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște că încurajarea inovării ar 
putea parcurge diferite sisteme de 
recompensă – punerea în comun a 
brevetelor, drepturi de proprietate 
intelectuală, preț – și că aceste sisteme nu 
favorizează în același mod transferurile de 
tehnologii; se interesează în special de 
efectul drepturilor de proprietate 
intelectuală asupra transmiterii 
tehnologiilor viitorului, cum ar fi 
biocombustibilii din a doua generație, 
bateriile sau hidrogenul; prin urmare, 
solicită Comisiei să studieze toate 
sistemele de recompensă pentru inovare, 
luând în considerare riscul de excludere a 
anumitor țări și să integreze rezultatele 
acestei activități în cadrul diplomației sale 
climatice;

6. recunoaște că încurajarea inovării ar 
putea parcurge diferite sisteme de 
recompensă și că aceste sisteme nu 
favorizează în același mod transferurile de 
tehnologii; se interesează în special de 
efectul drepturilor de proprietate 
intelectuală asupra transmiterii 
tehnologiilor viitorului, cum ar fi 
biocombustibilii din a doua generație, 
bateriile sau hidrogenul; prin urmare, 
solicită Comisiei să studieze toate 
sistemele de recompensă pentru inovare, 
luând în considerare riscul de excludere a 
anumitor țări și să integreze rezultatele 
acestei activități în cadrul diplomației sale 
climatice;

Or. de
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Amendamentul 30
George Sabin Cutaș

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază nevoia de a institui o 
Organizație Mondială a Mediului;

Or. fr

Amendamentul 31
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. constată că liberalizarea comerțului 
poate fi contraproductivă pentru protecția 
climei în cazul în care anumite țări 
transformă lipsa lor de acțiune în domeniul 
climei într-un avantaj concurențial; prin 
urmare, propune o reformă a normelor 
antidumping ale OMC pentru ca acestea 
să includă chestiunea prețului ecologic 
echitabil, bazat pe standarde mondiale 
pentru protecția climei;

9. constată că liberalizarea comerțului 
poate fi contraproductivă pentru protecția 
climei în cazul în care anumite țări 
transformă lipsa lor de acțiune în domeniul 
climei într-un avantaj concurențial; 

Or. en

Amendamentul 32
William (The Earl of) Dartmouth

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază, cu toate acestea, că efectul 
introducerii de măsuri care vizează 
schimbările climatice în cadrul politicilor 
comerciale ale Uniunii Europene va fi 
transferarea unor sectoare industriale și 
activități comerciale specifice din statele 
membre sau din țările care sunt parteneri 
comerciali ai acestora către țări în curs de 
dezvoltare și către alte țări cu regimuri 
mai permisive, iar acest lucru dăunează, 
printre altele, ocupării forței de muncă, 
veniturilor fiscale, aspectelor legate de 
climă și prosperitate și, așadar, solicită 
Comisiei să garanteze că nu se creează 
stimulente cu un efect pervers și 
consecințe nedorite;

Or. en

Amendamentul 33
Béla Glattfelder

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. regretă faptul că nu se aplică taxe în 
cazul combustibilului consumat pentru 
transportul maritim al mărfurilor; are în 
vedere impunerea de taxe în cazul acestui 
tip de combustibil și al produselor 
respective, în special în cazul produselor 
transportate pe calea aerului;

Or. en
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Amendamentul 34
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește într-adevăr că, potrivit 
ultimei comunicări a Comisiei din 26 mai 
2010 (COM (2010) 0265) privind acest 
subiect, puține sectoare industriale sunt 
semnificativ mai sensibile la scurgerile de 
carbon și consideră că identificarea lor 
necesită o analiză sectorială detaliată; 
solicită Comisiei să recurgă rapid mai 
degrabă la o astfel de abordare decât la 
anumite criterii cantitative identice pentru 
toate sectoarele industriale;

eliminat 

Or. de

Amendamentul 35
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă faptul că se recurge masiv la 
alocarea cu titlu gratuit a cotelor, în timp ce 
mai multe studii recente arată că aceasta 
poate genera profituri necuvenite
semnificative pentru anumite întreprinderi 
și că nu împiedică întreprinderile 
beneficiare să își relocalizeze parțial sau 
total producția; solicită ca în cazul 
relocalizării totale sau parțiale, cotele 
alocate să fie returnate imediat și ca o 
parte dintre acestea să fie alocate unui 
fond de transformare socială și ecologică 
a zonelor cu activitate scăzută;

14. regretă faptul că se recurge masiv la 
alocarea cu titlu gratuit a cotelor, în timp ce 
mai multe studii recente arată că aceasta 
poate genera profituri necuvenite
semnificative pentru anumite întreprinderi 
și că nu împiedică întreprinderile 
beneficiare să își relocalizeze parțial sau 
total producția;

Or. en
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Amendamentul 36
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că ajustarea la frontiere, 
în loc să scadă restricțiile privind 
carbonul în cadrul producției europene, 
permite supunerea produselor europene și 
importate la aceleași restricții referitoare 
la carbon care pot fi eventual puternice; 
consideră că acest instrument nu deține 
un real interes și o legitimitate cu excepția 
cazului în care este asociat cu scoaterea la 
licitație a cotelor, și că această licitație 
este crucială pentru acceptabilitatea 
acestuia de către țările partenere și pentru 
compatibilitatea acestuia cu normele 
OMC;

15. consideră că un acord multilateral la 
care să participe toți principalii emițători 
de CO2 ar fi cel mai potrivit instrument 
pentru a internaliza factorii negativi 
externi de mediu legați de CO2, dar că 
există un risc ca acest lucru să nu se 
realizeze în viitorul apropiat; consideră, 
prin urmare, că Uniunea Europeană ar 
trebui să continue să examineze 
posibilitățile de instituire a unor 
mecanisme adecvate de mediu, în special 
a unui „mecanism de includere a 
carbonului” care, respectând în același 
timp normele OMC, ar face posibilă 
combaterea riscului de transfer al 
emisiilor de CO2 în țări care nu respectă 
aceleași obiective ca și UE în ceea ce 
privește reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră și care ar constitui, totodată, 
un catalizator în negocierile 
internaționale pentru a încuraja toate 
țările să își asume angajamente ferme în 
acest domeniu;

Or. de

Amendamentul 37
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că ajustarea la frontiere, în 
loc să scadă restricțiile privind carbonul în 

15. reamintește că ajustarea la frontiere nu 
scade restricțiile privind carbonul în cadrul 



AM\833754RO.doc 21/28 PE450.644v01-00

RO

cadrul producției europene, permite 
supunerea produselor europene și 
importate la aceleași restricții referitoare la 
carbon care pot fi eventual puternice; 
consideră că acest instrument nu deține 
un real interes și o legitimitate cu excepția 
cazului în care este asociat cu scoaterea la 
licitație a cotelor, și că această licitație 
este crucială pentru acceptabilitatea 
acestuia de către țările partenere și pentru 
compatibilitatea acestuia cu normele 
OMC;

producției europene și nici nu permite 
supunerea produselor europene și 
importate la aceleași restricții referitoare la 
carbon care pot fi eventual puternice; 

Or. en

Amendamentul 38
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru reluarea discuțiilor din cadrul 
OMC privind PMP și capacitatea de 
diferențiere a produselor similare pe baza 
amprentei lor de carbon, a amprentei 
energetice a acestora sau a normelor 
tehnologice; consideră că o astfel de 
inițiativă poate fi acceptată de către 
membrii OMC dacă este însoțită de 
măsuri care să faciliteze transferul de 
tehnologii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 39
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. din acest motiv, salută instituirea de 
către Uniunea Europeană a criteriilor de 
durabilitate pentru biocarburanții produși 
în cadrul Uniunii și importați; solicită
Comisiei Europene să ia în considerare 
extinderea acestei abordări la biomasă și 
produsele agricole; cu toate acestea, 
așteaptă să fie luate în considerare 
schimbările indirecte în utilizarea 
terenurilor legate de biocombustibili, în 
conformitate cu angajamentul asumat de 
Comisie în fața Parlamentului European; 

20. din acest motiv, salută instituirea de 
către Uniunea Europeană a criteriilor de 
durabilitate pentru biocarburanții produși 
în cadrul Uniunii și importați; solicită 
Comisiei Europene să ia în considerare 
extinderea acestei abordări la biomasă și 
produsele agricole; solicită să fie luate în 
considerare schimbările indirecte în 
utilizarea terenurilor legate de 
biocombustibili și se așteaptă ca, înainte 
de sfârșitul anului 2010, Comisia să 
depună o propunere, în conformitate cu 
angajamentul său în fața Parlamentului 
European; 

Or. fr

Amendamentul 40
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. salută acordul convenit la nivel 
european privind lemnul recoltat ilegal și 
așteaptă cu interes să se realizeze 
progrese în ceea ce privește acordurile de 
parteneriat voluntare; 

Or. fr

Amendamentul 41
George Sabin Cutaș

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. regretă faptul că actualul sistem 
comercial generează o diviziune globală a 
forței de muncă și a producției, care se 
bazează pe folosirea intensivă a 
transportului - care nu suportă propriile 
costuri de mediu - de produse similare, 
care ar putea fi produse la fel de ușor pe 
plan local; sprijină, prin urmare, ideea 
introducerii la nivel european a unei 
evaluări a alimentelor în funcție de 
distanța de transport („food miles”);

Or. en

Amendamentul 42
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. își exprimă preocuparea cu privire la 
dorința Comisiei de a impune în cadrul 
acordurilor comerciale liberalizarea 
comerțului cu lemn, în special eliminarea 
restricțiilor privind exportul acestuia, în 
ciuda riscului crescut de defrișări și a 
efectelor negative asupra climei, 
biodiversității, dezvoltării și populațiilor 
locale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită Comisiei să nu se opună în 
mod sistematic clauzelor de conținut local 
ale politicilor climatice ale partenerilor 
săi, precum în cazul Legii privind energia 
verde adoptată la Ontario; consideră într-
adevăr că aceste clauze garantează 
acceptabilitatea acestor politici de către 
cetățeni și întreprinderi; în plus, 
consideră că, în așteptarea unei 
internalizări a costului aferent climei în 
prețul transportului internațional, aceste 
clauze, la fel ca etichetarea transportului, 
reprezintă desigur instrumente 
imperfecte, dar utile pentru a promova 
consumul de bunuri produse la nivel 
local;

eliminat

Or. en

Amendamentul 44
Georgios Papastamkos

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că ar trebui să se aplice cu 
mai multă vigoare și consecvență 
„diplomația climatică” în cadrul relațiilor 
comerciale ale UE cu țări care nu s-au 
angajat să respecte acorduri multilaterale 
de protecție a mediului;

Or. el

Amendamentul 45
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. speră ca respectivul cost aferent climei 
al transportului internațional să fie 
internalizat în prețul său, fie prin punerea 
în aplicare a impozitelor sau prin sistemele 
de comercializare a cotelor plătite; salută 
viitoarea includere a aviației în cadrul 
sistemului de comercializare ETS și 
așteaptă din partea Comisiei o inițiativă 
similară pentru transportul maritim în cazul 
în care s-ar dovedi a fi imposibilă punerea 
în aplicare a unui mecanism la nivel 
mondial în următorii ani; pe de altă parte, 
așteaptă ca Comisia să preia inițiativa de a 
contesta ajutoarele acordate modurilor de 
transport cele mai poluante, cum ar fi 
scutirea kerosenului de la plata taxei pe 
energie;

25. speră ca respectivul cost aferent climei 
al transportului internațional să fie 
internalizat în prețul său, fie prin punerea 
în aplicare a impozitelor, fie prin sistemele 
de comercializare a cotelor contra cost; 
salută viitoarea includere a aviației în 
cadrul sistemului de comercializare ETS și 
așteaptă din partea Comisiei, până în 2011,
o inițiativă similară pentru transportul 
maritim, care să intre în vigoare în 2013,
în cazul în care s-ar dovedi a fi imposibilă 
punerea în aplicare a unui mecanism la 
nivel mondial până la acea dată; pe de altă 
parte, așteaptă ca Comisia să preia 
inițiativa de a contesta ajutoarele acordate 
modurilor de transport cele mai poluante, 
cum ar fi scutirea kerosenului de la plata 
taxei pe energie;

Or. fr

Amendamentul 46
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că, atât timp cât costul 
aferent climei nu va apărea în prețul de 
transport, promovarea producției locale 
durabile ar trebui să fie încurajată, 
inclusiv printr-o mai bună informare a 
consumatorilor; solicită punerea în 
aplicare a unei metodologii de 
contabilizare și norme comune de 
etichetare în ceea ce privește emisiile de 
gaze cu efect de seră (GES) provenite de la 
diverse produse, inclusiv în timpul 
transportului;

26. consideră că, atât timp cât costul 
aferent climei nu va apărea în prețul de 
transport, ar trebui să se instituie o 
metodologie de contabilizare și norme 
comune de etichetare în ceea ce privește 
emisiile de gaze cu efect de seră (GES) 
provenite de la diverse produse, mai ales în 
timpul transportului;

Or. en
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Amendamentul 47
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită ca amprenta respectivă și aceste 
măsuri compensatorii să figureze într-un 
„capitol privind clima”, care să fie 
obligatoriu pentru toate acordurile 
comerciale (acorduri de liber schimb, 
acorduri de parteneriat economic, reforma 
sistemului de preferințe generalizate), iar 
acest capitol să facă obiectul unei 
consultări publice și să fie prezentat 
Parlamentului;

28. solicită ca amprenta respectivă și aceste 
măsuri compensatorii să figureze într-un 
„capitol privind clima”, aplicabil pentru 
toate acordurile comerciale (acorduri de 
liber schimb, acorduri de parteneriat 
economic, reforma sistemului de preferințe 
generalizate);

Or. en

Amendamentul 48
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită ca acest „capitol privind clima” 
să facă obiectul unei cooperări strânse între 
DG Acțiune climatică și DG Comerț 
internațional și ca, într-un mod mai 
general, DG Acțiune climatică să 
participe în mod sistematic la negocierile 
comerciale;

29. solicită ca acest „capitol privind clima” 
să facă obiectul unei cooperări strânse între 
DG Acțiune climatică și DG Comerț 
internațional;

Or. en
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Amendamentul 49
George Sabin Cutaș

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. consideră că criteriile de mediu 
trebuie să fie introduse în reforma SGP;

Or. fr

Amendamentul 50
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reamintește angajamentul asumat de 
țările dezvoltate, inclusiv statele membre 
ale Uniunii, de a reflecta la mijloace de 
finanțare inovatoare pentru a combate 
schimbările climatice, în special taxa 
asupra tranzacțiilor financiare; solicită 
Comisiei să propună rapid Consiliului și 
Parlamentului un proiect de aplicare a 
unei astfel de taxe la nivelul Uniunii; 
solicită Comisiei să includă perspectiva 
unui astfel de mecanism în cadrul 
negocierilor comerciale privind 
liberalizarea serviciilor financiare;

33. reamintește angajamentul asumat de 
țările dezvoltate, inclusiv statele membre 
ale Uniunii, de a reflecta la mijloace de 
finanțare inovatoare pentru a combate 
schimbările climatice; 

Or. en

Amendamentul 51
George Sabin Cutaș

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

33a. recunoaște faptul că comerțul este un 
instrument important pentru transferul de 
tehnologii către țările în curs de 
dezvoltare; subliniază necesitatea de a 
reduce barierele din calea „comerțului 
ecologic”, o modalitate de a realiza acest 
lucru fiind eliminarea taxelor vamale 
aplicabile „produselor ecologice” la 
nivelul OMC;

Or. en


