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Amendamentul 1
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că punerea în aplicare 
cu succes a obiectivelor 20-20-20 
presupune un angajament financiar 
substanțial, precum și noi modalități de 
completare a finanțării existente pentru 
inițiativele de combatere a schimbărilor 
climatice și a provocărilor din domeniul 
energetic; încurajează eforturile depuse de 
Comisie și de statele membre în vederea 
găsirii unor mijloace inovatoare de 
finanțare, prin stabilirea treptată a unor 
sisteme de impozitare a emisiilor de dioxid 
de carbon, întrucât acest lucru ar genera 
venituri pentru autoritățile bugetare și 
stimulente ecologice pentru consumatori și 
industrie;

1. subliniază faptul că punerea în aplicare 
cu succes a obiectivelor 20-20-20 
presupune un angajament financiar 
substanțial, precum și noi modalități de 
completare a finanțării existente pentru 
inițiativele de combatere a schimbărilor 
climatice și a provocărilor din domeniul 
energetic; subliniază, prin urmare, 
valoarea adăugată a creării de noi 
instrumente financiare care au un 
obiectiv dublu prin obținerea unui 
echilibru între generarea de noi resurse 
necesare, pe de-o parte, și stabilirea de 
politici fundamentale cu privire la 
funcționarea piețelor, dezvoltarea 
ecologică și schimbările climatice, pe de 
altă parte; în acest sens, încurajează 
eforturile depuse de Comisie și de statele 
membre în vederea găsirii unor mijloace 
inovatoare de finanțare, prin stabilirea 
treptată a unor sisteme de impozitare a 
emisiilor de dioxid de carbon, de punere în 
aplicare, din punct de vedere fiscal, a 
principiului „cine poluează plătește” și de 
transferare a principalei poveri fiscale de 
la forța de muncă la sectoarele și 
activitățile poluante; subliniază faptul că
acest lucru ar genera venituri pentru 
autoritățile bugetare și stimulente ecologice 
pentru consumatori și industrie;

Or.el

Amendamentul 2
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că punerea în aplicare 
cu succes a obiectivelor 20-20-20 
presupune un angajament financiar 
substanțial, precum și noi modalități de 
completare a finanțării existente pentru 
inițiativele de combatere a schimbărilor 
climatice și a provocărilor din domeniul 
energetic; încurajează eforturile depuse de 
Comisie și de statele membre în vederea 
găsirii unor mijloace inovatoare de 
finanțare, prin stabilirea treptată a unor 
sisteme de impozitare a emisiilor de dioxid 
de carbon, întrucât acest lucru ar genera 
venituri pentru autoritățile bugetare și 
stimulente ecologice pentru consumatori și 
industrie;

1. subliniază faptul că punerea în aplicare 
cu succes a obiectivelor 20-20-20 
presupune investiții substanțiale în 
inovare și cercetare, precum și noi 
modalități de completare a finanțării 
existente pentru inițiativele de combatere a 
schimbărilor climatice și a provocărilor din 
domeniul energetic; încurajează eforturile 
depuse de Comisie și de statele membre în 
vederea găsirii unor mijloace inovatoare de 
finanțare, prin stabilirea treptată a unor 
sisteme de impozitare a emisiilor de dioxid 
de carbon, întrucât acest lucru ar genera 
venituri pentru autoritățile bugetare și 
stimulente ecologice pentru consumatori și 
industrie; totuși subliniază că cel mai 
important instrument financiar este 
stabilirea de noi priorități pentru resursele 
existente, precum și un cadru de 
reglementare care să stimuleze investițiile 
private;

Or.en

Amendamentul 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că punerea în aplicare 
cu succes a obiectivelor 20-20-20 
presupune un angajament financiar 
substanțial, precum și noi modalități de 
completare a finanțării existente pentru 
inițiativele de combatere a schimbărilor 
climatice și a provocărilor din domeniul 
energetic; încurajează eforturile depuse de 
Comisie și de statele membre în vederea 
găsirii unor mijloace inovatoare de 
finanțare, prin stabilirea treptată a unor 
sisteme de impozitare a emisiilor de dioxid 

1. subliniază faptul că punerea în aplicare 
cu succes a obiectivelor 20-20-20 
presupune un angajament financiar 
substanțial, precum și noi modalități de 
completare a finanțării existente pentru 
inițiativele de combatere a schimbărilor 
climatice și a provocărilor din domeniul 
energetic; încurajează eforturile depuse de 
Comisie și de statele membre în vederea 
găsirii unor mijloace inovatoare de 
finanțare, inclusiv modalități de încurajare 
a consumatorilor și a industriei de a face 
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de carbon, întrucât acest lucru ar genera 
venituri pentru autoritățile bugetare și 
stimulente ecologice pentru consumatori 
și industrie;

trecerea către un mediu cu emisii mai 
reduse de carbon;

Or.en

Amendamentul 4
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că punerea în aplicare 
cu succes a obiectivelor 20-20-20
presupune un angajament financiar 
substanțial, precum și noi modalități de 
completare a finanțării existente pentru 
inițiativele de combatere a schimbărilor 
climatice și a provocărilor din domeniul 
energetic; încurajează eforturile depuse de 
Comisie și de statele membre în vederea 
găsirii unor mijloace inovatoare de 
finanțare, prin stabilirea treptată a unor 
sisteme de impozitare a emisiilor de dioxid 
de carbon, întrucât acest lucru ar genera 
venituri pentru autoritățile bugetare și 
stimulente ecologice pentru consumatori și 
industrie;

1. subliniază faptul că punerea în aplicare 
cu succes a obiectivelor 20/30-20-20
presupune un angajament financiar 
substanțial, precum și noi modalități de 
completare a finanțării existente pentru 
inițiativele de combatere a schimbărilor 
climatice și a provocărilor din domeniul 
energetic; încurajează eforturile depuse de 
Comisie și de statele membre în vederea 
găsirii unor mijloace inovatoare de 
finanțare, prin stabilirea treptată a unor 
sisteme de impozitare a emisiilor de dioxid 
de carbon, întrucât acest lucru ar genera
atât venituri pentru autoritățile bugetare, 
cât și stimulente ecologice pentru 
consumatori și industrie;

Or.en

Amendamentul 5
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că punerea în aplicare 
cu succes a obiectivelor 20-20-20 
presupune un angajament financiar 
substanțial, precum și noi modalități de 

1. subliniază faptul că punerea în aplicare 
cu succes a obiectivelor 20-20-20 
presupune un angajament financiar 
substanțial, precum și noi modalități de 
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completare a finanțării existente pentru 
inițiativele de combatere a schimbărilor 
climatice și a provocărilor din domeniul 
energetic; încurajează eforturile depuse de 
Comisie și de statele membre în vederea 
găsirii unor mijloace inovatoare de 
finanțare, prin stabilirea treptată a unor 
sisteme de impozitare a emisiilor de dioxid 
de carbon, întrucât acest lucru ar genera 
venituri pentru autoritățile bugetare și 
stimulente ecologice pentru consumatori și 
industrie;

completare a finanțării existente pentru 
inițiativele de combatere a schimbărilor 
climatice și a provocărilor din domeniul 
furnizării de materii prime și energie; 
încurajează eforturile depuse de Comisie și 
de statele membre în vederea găsirii unor 
mijloace inovatoare de finanțare, prin 
stabilirea treptată a unor sisteme de 
impozitare a emisiilor de dioxid de carbon, 
întrucât acest lucru ar genera venituri 
pentru autoritățile bugetare și stimulente 
ecologice pentru consumatori și industrie;

Or.en

Amendamentul 6
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că punerea în aplicare 
cu succes a obiectivelor 20-20-20 
presupune un angajament financiar 
substanțial, precum și noi modalități de 
completare a finanțării existente pentru 
inițiativele de combatere a schimbărilor 
climatice și a provocărilor din domeniul 
energetic; încurajează eforturile depuse de 
Comisie și de statele membre în vederea 
găsirii unor mijloace inovatoare de 
finanțare, prin stabilirea treptată a unor 
sisteme de impozitare a emisiilor de dioxid 
de carbon, întrucât acest lucru ar genera 
venituri pentru autoritățile bugetare și 
stimulente ecologice pentru consumatori și 
industrie;

1. subliniază faptul că punerea în aplicare 
cu succes a obiectivelor 20-20-20 
presupune un angajament financiar 
substanțial, precum și noi modalități de 
completare a finanțării existente pentru 
inițiativele de combatere a schimbărilor 
climatice și a provocărilor din domeniul 
energetic; încurajează eforturile depuse de 
Comisie și de statele membre în vederea 
găsirii unor mijloace inovatoare de 
finanțare, prin stabilirea treptată a unor 
sisteme de impozitare a emisiilor 
industriale de dioxid de carbon, întrucât 
acest lucru ar genera venituri pentru 
autoritățile bugetare și stimulente ecologice 
pentru consumatori și industrie;

Or.en
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Amendamentul 7
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. având în vedere creșterea cererii de 
energie în țările emergente, atrage atenția 
asupra necesității imperioase ca UE să 
realizeze investiții adecvate în furnizarea 
de energie și în eficiența energetică, prin 
consolidarea infrastructurii sale 
energetice și prin reducerea, în măsura 
posibilităților, a dependenței de 
fluctuațiile pieței care ar putea avea 
consecințe negative asupra economiei UE 
și asupra obiectivelor 2020;

Or.en

Amendamentul 8
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că eficiența energetică ar 
trebui să fie una dintre principalele 
priorități pentru anii care vin și solicită ca 
la negocierile pentru un acord 
internațional post-Kyoto statele dezvoltate 
ale lumii să își stabilească ținte obligatorii 
pentru creșterea eficienței energetice și 
instrumente financiare capabile să 
asigure finanțarea acestor masuri;

Or.ro
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Amendamentul 9
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. atrage atenția că schimbările climatice 
vor afecta în special țările în curs de 
dezvoltare și consideră că finanțarea 
măsurilor ce vizează reducerea efectelor 
schimbărilor climatice și reducerea
sărăciei energetice vor contribui la 
realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului;

Or.ro

Amendamentul 10
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de existența unor tipuri diferite de 
taxe pe carbon care există deja în unele 
state membre și avertizează cu privire la 
riscul reprezentat de acestea pentru 
competitivitatea pe piața unică și la 
influența asupra EU ETS; își exprimă 
încrederea în beneficiile la scară largă 
aduse de introducerea taxei pe carbon într-
o manieră coordonată; invită Comisia să 
examineze în continuare posibilele 
instrumente pentru coordonarea 
impozitării carbonului pentru sectoarele 
neacoperite de ETS la nivelul UE;

2. ia act de existența unor tipuri diferite de 
taxe pe carbon care există deja în unele 
state membre în sectoare care nu intră sub 
incidența EU ETS și invită Comisia și 
Consiliul să ia ca punct de plecare aceste
practici la nivel național în vederea unei 
revizuiri substanțiale a directivei privind 
impozitarea produselor energetice și a 
electricității, pentru a introduce criterii 
referitoare la consumul de energie și la 
emisiile de dioxid de carbon; își exprimă 
încrederea în beneficiile la scară largă 
aduse de introducerea taxei pe carbon într-
o manieră coordonată; 

Or.el
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Amendamentul 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de existența unor tipuri diferite de 
taxe pe carbon care există deja în unele 
state membre și avertizează cu privire la 
riscul reprezentat de acestea pentru 
competitivitatea pe piața unică și la 
influența asupra EU ETS; își exprimă 
încrederea în beneficiile la scară largă 
aduse de introducerea taxei pe carbon 
într-o manieră coordonată; invită 
Comisia să examineze în continuare 
posibilele instrumente pentru 
coordonarea impozitării carbonului 
pentru sectoarele neacoperite de ETS la 
nivelul UE;

2. ia act de existența unor tipuri diferite de 
taxe pe carbon care există deja în unele 
state membre și recunoaște că mai multe 
state membre ale UE au de mai mulți ani 
un cadru fiscal pentru energie bazat pe 
emisiile de carbon; consideră că statele 
membre pot face schimburi pentru 
identificarea celor mai bune practici de 
stabilire a metodelor de impozitare și 
pentru reducerea la minimum a 
interferențelor cu EU ETS;

Or.en

Amendamentul 12
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de existența unor tipuri diferite de 
taxe pe carbon care există deja în unele 
state membre și avertizează cu privire la 
riscul reprezentat de acestea pentru
competitivitatea pe piața unică și la 
influența asupra EU ETS; își exprimă 
încrederea în beneficiile la scară largă 
aduse de introducerea taxei pe carbon într-
o manieră coordonată; invită Comisia să 
examineze în continuare posibilele 
instrumente pentru coordonarea impozitării 
carbonului pentru sectoarele neacoperite 
de ETS la nivelul UE;

2. ia act de existența unor tipuri diferite de 
taxe pe carbon care există deja în unele 
state membre, puse în aplicare pentru a 
stimula inovarea și eficiența utilizării 
resurselor, și avertizează cu privire la 
riscul reprezentat de acestea pentru
concurența pe piața unică; își exprimă 
încrederea în beneficiile la scară largă 
aduse de introducerea taxei pe carbon într-
o manieră coordonată; invită Comisia să 
examineze în continuare posibilele 
instrumente pentru coordonarea
sectoarelor cărora li se aplică impozitarea
carbonului la nivelul UE; invită statele 
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membre să pună în aplicare și să 
introducă taxe naționale pe emisiile de 
dioxid de carbon, care ar trebui 
completate de praguri minime stabilite 
prin legislația UE;

Or.en

Amendamentul 13
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de existența unor tipuri diferite de 
taxe pe carbon care există deja în unele 
state membre și avertizează cu privire la 
riscul reprezentat de acestea pentru 
competitivitatea pe piața unică și la 
influența asupra EU ETS; își exprimă 
încrederea în beneficiile la scară largă 
aduse de introducerea taxei pe carbon într-
o manieră coordonată; invită Comisia să
examineze în continuare posibilele 
instrumente pentru coordonarea 
impozitării carbonului pentru sectoarele 
neacoperite de ETS la nivelul UE;

2. ia act de existența unor tipuri diferite de 
taxe pe carbon care există deja în unele 
state membre; își exprimă încrederea în 
beneficiile la scară largă aduse de 
introducerea taxei pe carbon într-o manieră 
coordonată; invită Comisia să înainteze, 
după o evaluare aprofundată a 
impactului, o propunere legislativă pentru 
coordonarea impozitării carbonului pentru 
sectoarele neacoperite de ETS la nivelul 
UE;

Or.en

Amendamentul 14
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de existența unor tipuri diferite de 
taxe pe carbon care există deja în unele 
state membre și avertizează cu privire la 
riscul reprezentat de acestea pentru 
competitivitatea pe piața unică și la 
influența asupra EU ETS; își exprimă 

2. ia act de existența unor tipuri diferite de 
taxe pe carbon care există deja în unele 
state membre și avertizează cu privire la 
riscul reprezentat de acestea pentru 
competitivitatea pe piața unică și la 
influența asupra EU ETS; își exprimă 
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încrederea în beneficiile la scară largă 
aduse de introducerea taxei pe carbon într-
o manieră coordonată; invită Comisia să 
examineze în continuare posibilele 
instrumente pentru coordonarea impozitării 
carbonului pentru sectoarele neacoperite de 
ETS la nivelul UE;

încrederea în beneficiile la scară largă 
aduse de introducerea taxei pe carbon într-
o manieră coordonată; subliniază faptul că 
impozitarea unilaterală a emisiilor de 
dioxid de carbon de către statele membre 
ar trebui evitată și ar trebui acceptată 
numai după dezbaterea sa în Consiliu;
invită Comisia să examineze în continuare 
posibilele instrumente pentru coordonarea 
impozitării carbonului pentru sectoarele 
neacoperite de ETS la nivelul UE;

Or.en

Amendamentul 15
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. îndeamnă Comisia să revizuiască 
directiva privind impozitarea produselor 
energetice și a electricității și să introducă 
prevederi referitoare la conținutul de 
carbon, în afara revizuirii dispozițiilor 
privind conținutul energetic; consideră, în 
special, că impozitarea ar trebui să se 
bazeze pe conținutul energetic al 
combustibililor, că rata minimă de 
impozitare ar trebui să fie aceeași pentru 
toate sursele de energie utilizate în același 
scop și că mecanismele de compensare ar 
trebui să înlocuiască toate scutirile de la 
plata impozitelor;

Or.en

Amendamentul 16
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că abordarea 
coordonată la nivelul UE va elimina 
riscurile privind competitivitatea pieței 
interne, iar transferul treptat al poverii 
fiscale către activitățile poluante ar putea 
reduce pe termen lung alte impozite și 
costurile cu forța de muncă, mărind, 
astfel, competitivitatea UE;

Or.en

Amendamentul 17
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că veniturile provenite 
de pe urma oricărei forme inovatoare de 
impozitare coordonată la nivel UE în 
materie de schimbări climatice ar trebui 
să fie alocate pentru finanțarea cercetării 
și dezvoltării și pentru măsuri care să 
vizeze reducerea emisiilor de carbon, 
stimularea eficienței energetice și 
îmbunătățirea infrastructurii energetice 
în UE;

eliminat

Or.en

Amendamentul 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că veniturile provenite 
de pe urma oricărei forme inovatoare de 
impozitare coordonată la nivel UE în 

3. subliniază faptul că statele membre pot 
avea în vedere alocarea de venituri din 
impozitarea în materie de schimbări 
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materie de schimbări climatice ar trebui să 
fie alocate pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării și pentru măsuri care să vizeze 
reducerea emisiilor de carbon, stimularea 
eficienței energetice și îmbunătățirea 
infrastructurii energetice în UE;

climatice pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării și pentru măsuri care să vizeze 
reducerea emisiilor de carbon, stimularea 
eficienței energetice și îmbunătățirea 
infrastructurii energetice în UE;

Or.en

Amendamentul 19
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că veniturile provenite 
de pe urma oricărei forme inovatoare de 
impozitare coordonată la nivel UE în 
materie de schimbări climatice ar trebui să 
fie alocate pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării și pentru măsuri care să vizeze 
reducerea emisiilor de carbon, stimularea 
eficienței energetice și îmbunătățirea 
infrastructurii energetice în UE;

3. subliniază faptul că veniturile provenite 
de pe urma oricărei forme inovatoare de 
impozitare coordonată la nivel UE în 
materie de schimbări climatice ar trebui să 
fie alocate pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării și pentru măsuri care să vizeze 
reducerea emisiilor de carbon, stimularea 
eficienței energetice și îmbunătățirea 
infrastructurii energetice în UE, precum și 
în țările în curs de dezvoltare;

Or.en

Amendamentul 20
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că veniturile provenite 
de pe urma oricărei forme inovatoare de 
impozitare coordonată la nivel UE în 
materie de schimbări climatice ar trebui să 
fie alocate pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării și pentru măsuri care să vizeze 
reducerea emisiilor de carbon, stimularea 

3. subliniază faptul că unele dintre
veniturile provenite de pe urma oricărei 
forme inovatoare de impozitare coordonată 
la nivel UE în materie de schimbări 
climatice ar trebui să fie alocate pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării și pentru 
măsuri care să vizeze reducerea emisiilor 
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eficienței energetice și îmbunătățirea 
infrastructurii energetice în UE;

de carbon, stimularea eficienței energetice 
și îmbunătățirea infrastructurii energetice 
în UE;

Or.el

Amendamentul 21
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că veniturile provenite 
de pe urma oricărei forme inovatoare de 
impozitare coordonată la nivel UE în 
materie de schimbări climatice ar trebui să 
fie alocate pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării și pentru măsuri care să vizeze 
reducerea emisiilor de carbon, stimularea 
eficienței energetice și îmbunătățirea 
infrastructurii energetice în UE;

3. subliniază faptul că veniturile provenite 
de pe urma oricărei forme inovatoare de 
impozitare coordonată la nivel UE în 
materie de schimbări climatice ar trebui să 
fie alocate pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării și pentru măsuri care să vizeze 
reducerea emisiilor de carbon, stimularea 
eficienței energetice, combaterea sărăciei 
energetice și îmbunătățirea infrastructurii 
energetice în UE;

Or.en

Amendamentul 22
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE 

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește angajamentul statelor 
membre de a aloca cel puțin 50% din 
veniturile obținute din licitarea cotelor de 
emisii de dioxid de carbon în cadrul EU 
ETS pentru acțiuni de combatere a 
schimbărilor climatice, în special în țările 
în curs de dezvoltare; în acest sens, 
regretă faptul că se recurge masiv la 
alocarea cu titlu gratuit a cotelor, în timp 
ce mai multe studii recente arată că 
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acestea pot genera profituri semnificative 
pentru anumite întreprinderi și că nu 
împiedică întreprinderile beneficiare să își 
relocalizeze parțial sau total producția;

Or.fr

Amendamentul 23
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că instrumentele 
financiare care pot fi reînnoite din cadrul 
măsurilor care vizează eficiența energetică 
reprezintă o modalitate inovatoare de 
finanțare a proiectelor ecologice; salută 
eforturile de a crea un instrument financiar 
special destinat utilizării fondurilor 
neangajate din Regulamentul PEER pentru 
a sprijini inițiativele în materie de eficiență 
energetică și de energie din surse 
regenerabile; solicită Comisiei să evalueze 
îndeaproape eficacitatea acestui instrument 
și să analizeze potențialul de utilizare a 
unei abordări similare pe viitor, în cazul 
altor fonduri necheltuite din bugetul UE;

4. ia act de faptul că instrumentele 
financiare care pot fi reînnoite din cadrul 
măsurilor care vizează eficiența energetică 
reprezintă o modalitate inovatoare de 
finanțare a proiectelor ecologice; salută 
eforturile de a crea un instrument financiar 
special, care ar putea atrage și investitori 
privați (în cadrul parteneriatelor public-
private-PPP), destinat utilizării fondurilor 
neangajate din Regulamentul PEER pentru 
a sprijini inițiativele în materie de eficiență 
energetică și de energie din surse 
regenerabile; solicită Comisiei să evalueze 
îndeaproape eficacitatea acestui instrument 
și să analizeze potențialul de utilizare a 
unei abordări similare pe viitor, în cazul 
altor fonduri necheltuite din bugetul UE;

Or.en

Amendamentul 24
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că instrumentele 
financiare care pot fi reînnoite din cadrul 
măsurilor care vizează eficiența energetică 

4. ia act de faptul că instrumentele 
financiare care pot fi reînnoite din cadrul 
măsurilor care vizează eficiența energetică 
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reprezintă o modalitate inovatoare de 
finanțare a proiectelor ecologice; salută 
eforturile de a crea un instrument financiar 
special destinat utilizării fondurilor 
neangajate din Regulamentul PEER pentru 
a sprijini inițiativele în materie de eficiență 
energetică și de energie din surse 
regenerabile; solicită Comisiei să evalueze 
îndeaproape eficacitatea acestui instrument 
și să analizeze potențialul de utilizare a 
unei abordări similare pe viitor, în cazul 
altor fonduri necheltuite din bugetul UE;

reprezintă o modalitate inovatoare de 
finanțare a proiectelor ecologice; salută 
eforturile de a crea un instrument financiar 
special destinat utilizării fondurilor 
neangajate din Regulamentul PEER pentru 
a sprijini inițiativele în materie de eficiență 
energetică, de energie din surse 
regenerabile și de materii prime; solicită 
Comisiei să evalueze îndeaproape 
eficacitatea acestui instrument și să 
analizeze potențialul de utilizare a unei 
abordări similare pe viitor, în cazul altor 
fonduri necheltuite din bugetul UE;

Or.en

Amendamentul 25
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută eforturile Comisiei și ale 
statelor membre de a căuta modalități 
inovatoare de a obține investiții în 
infrastructura europeană și de a stimula 
inovarea; ia notă de comentariile BEI din 
23 septembrie 2010 cuprinse în „Raportul 
privind măsurile luate ca răspuns la 
Rezoluția Parlamentului European” 
referitoare la propunerea Comisiei 
Europene de a mări la 10 sau la 20%, 
prin intermediul instrumentelor 
financiare, volumul bugetului UE destinat 
generării de fonduri prin efectul de levier; 
recunoaște necesitatea ca, în măsura 
posibilităților, investițiile din sectorul 
public să completeze și să consolideze 
finanțarea din sectorul privat; totuși este 
conștient că folosirea de fonduri de 
investiții speciale pentru finanțarea 
proiectelor poate provoca creșterea 
pasivelor din afara bilanțului, precum și 
mărirea costurilor de capital pentru 
instituțiile europene, Uniunea Europeană 
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sau statele membre; consideră că astfel de 
măsuri ar trebui însoțite comunicarea pe 
deplin transparentă a informațiilor 
privind orientările adecvate referitoare la 
investiții, gestionarea riscurilor, limitele 
de expunere, controlul și supravegherea, 
toate aceste proceduri trebuind să fie 
stabilite în mod responsabil din punct de 
vedere democratic;

Or.en

Amendamentul 26
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. de asemenea, solicită Comisiei să 
analizeze cu atenție punerea în aplicare a 
unei taxe de tip energie-climă impusă la 
frontierele Uniunii, echivalentă cu costul 
suplimentar de producție determinat de 
efortul său de reducere a emisiilor de CO2
sau bazată pe amprenta globală de emisii 
de CO2 a produselor care implică, de fapt, 
poluarea generată de transport;

Or.fr

Amendamentul 27
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită înființarea de către Comisia 
Europeană, Banca Europeană de 
Investiții și statele membre a unui Fond 
pentru eficiență energetică și energie 
regenerabilă în vederea mobilizării, până 
în 2020, de fonduri publice și investiții 
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private pentru proiectele privind eficiența 
energetică și energia regenerabilă în 
statele membre;

Or.ro

Amendamentul 28
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. observă meritele inițiativei privind 
obligațiunile UE pentru proiecte specifice 
prin care întreprinderile create pentru un 
proiect anume își pot îmbunătăți gradul 
de solvabilitate al obligațiunilor emise de 
către acestea; obligațiunile UE pentru 
proiecte specifice ar putea fi o soluție 
pentru penuria de investiții și pentru 
accesul la finanțare, de exemplu în cazul 
infrastructurilor UE, inclusiv 
infrastructurile energetice;

Or.en

Amendamentul 29
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită revizuirea directivei privind 
impozitarea produselor energetice și a 
electricității pentru a include măsuri de 
încurajare a unor economii mai mari de 
energie, permițând, astfel, statelor 
membre să reducă nu numai costurile cu 
energia, ci și costurile sociale 
compensatorii legate de energie; solicită 
stabilirea unui cadru UE care să ofere și 
să garanteze instrumente financiare și 
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credite pe termen lung și la rate scăzute 
ale dobânzii pentru proiecte legate de 
economia de energie; încurajează 
abordarea procesului decizional la nivelul 
comunităților cu privire la proiectele 
legate de economia de energie;

Or.en

Amendamentul 30
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. având în vedere importanța eficienței 
energetice, solicită Comisiei și statelor 
membre utilizarea eficientă a fondurilor 
structurale pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, în special a 
locuințelor; solicită utilizarea eficientă a 
fondurilor din partea BEI și a altor 
instituții financiare publice, precum și 
coordonarea dintre fondurile Uniunii și 
cele naționale și alte forme de sprijin care 
pot acționa ca o pârghie în vederea 
stimulării investițiilor în eficiența 
energetică în scopul realizării obiectivelor 
Uniunii;

Or.ro

Amendamentul 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei și Băncii Centrale 
Europene să analizeze implicațiile 
pericolului moral pentru statele membre 
de a finanța proiecte esențiale de 
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infrastructură prin intermediul 
obligațiunilor UE pentru proiecte 
specifice sau al euro-obligațiunilor, în 
special în cazurile în care aceste proiecte 
de infrastructură sunt transnaționale;

Or.en

Amendamentul 32
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. sugerează ca veniturile din această 
taxă să fie alocate în mod egal unui fond, 
ai cărui beneficiari să fie țările în curs de 
dezvoltare, și cercetării și dezvoltării 
europene în domenii precum combaterea 
încălzirii globale, printre altele;

Or.fr

Amendamentul 33
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. reamintește statelor membre că pot 
utiliza un TVA redus pentru serviciile ce 
au în vedere renovarea locuințelor în 
vederea creșterii eficienței energetice;

Or.ro

Amendamentul 34
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă statele membre să nu adopte 
măsuri unilaterale care să afecteze 
competitivitatea industriilor europene.

eliminat

Or.el

Amendamentul 35

Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă statele membre să nu adopte
măsuri unilaterale care să afecteze
competitivitatea industriilor europene.

5. ia act de preocupările privind faptul că 
măsurile unilaterale pentru combaterea 
schimbărilor climatice ar putea afecta 
competitivitatea industriilor europene; 
reamintește totodată că, potrivit Comisiei 
(COM (2010 0265), puține sectoare 
industriale sunt semnificativ mai sensibile 
la scurgerile de carbon și consideră că 
identificarea lor necesită o analiză 
sectorială detaliată; consideră, de 
asemenea, că rațiunea în utilizarea 
resurselor și inovarea în tehnologiile 
ecologice sunt factori importanți ai 
competitivității.

Or.xm

Amendamentul 36
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă statele membre să nu adopte 
măsuri unilaterale care să afecteze 

5. consideră că orice inițiativă a UE în 
domeniul impozitării activităților 
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competitivitatea industriilor europene. financiare ar trebui evaluată în mod 
corespunzător în privința implicațiilor 
sale asupra economiei reale din punctul 
de vedere al repartizării costurilor și al 
accesului la finanțare; îndeamnă statele 
membre să nu adopte măsuri unilaterale 
care să afecteze competitivitatea 
industriilor europene.

Or.en

Amendamentul 37
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă statele membre să nu adopte 
măsuri unilaterale care să afecteze 
competitivitatea industriilor europene.

5. îndeamnă statele membre să nu adopte 
măsuri unilaterale care să afecteze 
competitivitatea industriilor europene, 
recunoscând, în același timp, că o serie de 
state membre au introdus deja o taxă pe 
emisiile de dioxid de carbon.

Or.en

Amendamentul 38
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE 

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că ajustarea la frontiere 
face posibilă supunerea produselor 
europene și a celor importate la aceeași și 
potențial puternică constrângere 
referitoare la dioxidul de carbon; 
consideră că acest instrument deține un 
real interes și o legitimitate doar în cazul 
câtorva sectoare într-adevăr sensibile la 
scurgerile de carbon și numai în cazul în 
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care acesta este asociat cu licitarea 
cotelor, această licitare fiind crucială 
pentru acceptarea acestuia de către țările 
partenere și pentru compatibilitatea 
acestuia cu normele OMC;

Or.fr

Amendamentul 39
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută Raportul Băncii Europene de 
Investiții privind măsurile luate ca 
răspuns la Rezoluția Parlamentului 
European din 23 septembrie 2010; 
încurajează continuarea cooperării dintre 
Comisia Europeană și Banca Europeană 
de Investiții pentru elaborarea 
următorului cadru financiar multianual 
pe baza unor instrumente financiare 
inovatoare, în vederea creșterii 
substanțiale a volumului bugetului UE 
destinat instrumentelor financiare;

Or.en

Amendamentul 40
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază impactul important pe care 
îl au speculațiile financiare cu materii 
prime, cum ar fi petrol, gaz și alimente, și 
practicile financiare precum 
tranzacționarea cu frecvență mare, 
asupra prețului energiei și al utilizării 
suprafețelor agricole; consideră, așadar, 
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că o taxă pe tranzacțiile speculative ar 
putea fi un instrument important pentru a 
reinstaura transparența și eficiența pe 
piața energiei și a gestionării terenurilor 
și pentru a atinge, astfel, obiectivele 
esențiale ale UE referitoare la eficiența 
energetică și schimbările climatice;

Or.en

Amendamentul 41
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE 

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. salută angajamentul G20 de a elimina 
treptat subvențiile pentru energiile fosile 
și consideră că această acțiune ar putea fi 
un potențial important de finanțare; speră 
că UE își va asuma un rol de lider la nivel 
internațional pe această temă și solicită 
Comisiei să propună rapid un calendar 
pentru eliminarea acestor subvenții în 
cadrul UE, cu observația că un astfel de 
proces ar trebui să includă punerea în 
aplicare a măsurilor de însoțire sociale și 
industriale;

Or.fr

Amendamentul 42
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază faptul că instrumentele 
financiare inovatoare ar trebui utilizate 
pentru a sprijini parteneriatele public-
private și ar trebui considerate drept 
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alternativă la cheltuielile exclusiv publice, 
în vederea generării de fonduri prin 
efectul de levier și combaterii deficiențelor 
pieței;

Or.en

Amendamentul 43
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE 

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. dorește ca costul climatic al 
transportului internațional să fie 
internalizat în prețul acestuia, fie prin 
punerea în aplicare de taxe sau de sisteme 
de schimb de cote cu plată și ca veniturile 
să fie utilizate pentru combaterea 
schimbărilor climatice, în special în țările 
în curs de dezvoltare; salută viitoarea 
includere a aviației în cadrul EU ETS și 
așteaptă din partea Comisiei o inițiativă 
similară în 2011, cu aplicare din 2013, 
pentru transportul maritim în cazul în 
care, până atunci, s-ar dovedi a fi 
imposibilă punerea în aplicare a unui 
mecanism la nivel mondial;

Or.fr

Amendamentul 44
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. recunoaște necesitatea ca investițiile 
din sectorul public să completeze și să 
consolideze investițiile din sectorul privat, 
în măsura posibilităților; totuși observă că 



PE450.834v01-00 26/27 AM\834626RO.doc

RO

folosirea de fonduri de investiții speciale 
pentru finanțarea proiectelor poate 
provoca creșterea pasivelor din afara 
bilanțului, precum și mărirea costurilor 
de capital pentru instituțiile europene, UE 
sau statele membre; consideră că astfel de 
măsuri ar trebui însoțite comunicarea pe 
deplin transparentă a informațiilor 
privind orientările adecvate referitoare la 
investiții, gestionarea riscurilor, limitele 
de expunere, controlul și supravegherea, 
toate aceste proceduri trebuind să fie 
stabilite în mod responsabil din punct de 
vedere democratic;

Or.en

Amendamentul 45
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. salută recenta propunere privind 
obligațiunile europene multinaționale și 
subliniază că folosirea acestor 
instrumente pentru finanțarea de noi 
infrastructuri ar putea reprezenta o 
valoare adăugată europeană eficientă 
prin abordarea sa bazată pe solidaritate;

Or.en

Amendamentul 46
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. solicită Comisiei și Băncii Centrale 
Europene să analizeze implicațiile 
pericolului moral pentru statele membre 
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de a finanța proiecte de infrastructură 
esențiale prin intermediul obligațiunilor 
UE pentru proiecte specifice sau al euro-
obligațiunilor, în special în cazurile în 
care aceste proiecte de infrastructură sunt 
transnaționale.

Or.en


