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Amendamentul 5 

Chris Davies 

în numele Grupului ALDE 

Romana Jordan 

în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0033/2012 

Chris Davies 
O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 24 – partea introductivă 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

24. invită Comisia să adopte măsuri pentru 
a rectifica deficienŃele ETS şi pentru a face 

posibilă funcŃionarea acestui sistem astfel 
cum s-a prevăzut iniŃial, în special prin 
luarea următoarelor măsuri înainte de 
sfârşitul lui 2012: 

24. recunoaşte că ETS se confruntă cu 
probleme care nu fuseseră anticipate la 
început, iar surplusul din ce în ce mai 
mare de certificate va duce la reducerea 
stimulentului pentru promovarea 
investiŃiilor în tehnologii cu emisii reduse 
de dioxid de carbon timp de mulŃi ani de 
acum înainte; ia act de faptul că acest 
lucru pune în pericol eficacitatea ETS în 
calitate de mecanism principal al UE de a 
reduce emisiile de o manieră care să 
creeze condiŃii de concurenŃă echitabile 
pentru tehnologiile aflate în competiŃie, 
care să asigure societăŃilor flexibilitatea 
necesară pentru a-şi dezvolta propria 
strategie de reducere a emisiilor şi care să 
asigure măsuri specifice de combatere a 
relocării emisiilor de dioxid de carbon; 

 invită Comisia să adopte măsuri pentru a 

rectifica deficienŃele ETS şi pentru a face 
posibilă funcŃionarea acestui sistem astfel 
cum s-a prevăzut iniŃial; aceste măsuri pot 
include: 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/6 

Amendamentul 6 

Chris Davies 
în numele Grupului ALDE 

Romana Jordan 
în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0033/2012 

Chris Davies 

O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 24 – litera a 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

(a) recalibrarea ETS înainte de începutul 

celei de a treia etape, prin punerea în 
rezervă a unei cantităŃi semnificative de 
certificate pentru a restabili o situaŃie de 
disponibilitate limitată, astfel încât să fie 
posibilă realizarea obiectivului iniŃial de 
creare a unor stimulente pentru 
investiŃiile în tehnologiile cu emisii 
scăzute de carbon şi în măsurile de 
eficienŃă energetică, iar apoi să se 
propună un act legislativ pentru a permite 
eliminarea unor astfel de certificate; 

(a) prezentarea cât de curând posibil a 
unui raport către Parlamentul European 
şi către Consiliu care să analizeze, printre 
altele, efectele asupra stimulentelor 
pentru realizarea de investiŃii în 
tehnologiile cu emisii reduse de dioxid de 
carbon şi riscul de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon; înainte de începutul 
celei de-a treia etape, Comisia modifică, 
dacă este necesar, regulamentul 
menŃionat la articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE pentru a pune în 
aplicare măsuri adecvate, care pot include 
reŃinerea numărului necesar de 
certificate; 

Or. en 
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Amendamentul 7 

Chris Davies 
în numele Grupului ALDE 

Romana Jordan 
în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0033/2012 

Chris Davies 

O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 24 – litera c 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

(c) includerea transportului în 
comercializarea emisiilor, astfel încât să 
se intensifice inovarea şi eficienŃa 
energetică în acest sector, să se 
îmbunătăŃească internalizarea costurilor 
şi să se creeze condiŃii de concurenŃă 
echitabilă între diversele modalităŃi de 
transport; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul 8 

Chris Davies 
în numele Grupului ALDE 

Romana Jordan 
în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0033/2012 

Chris Davies 

O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 24 – litera d 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

(d) stabilirea, cât mai curând posibil, a 
unui preŃ de rezervă pentru licitarea 
certificatelor, astfel încât preŃul respectiv 
să aibă un nivel inferior preŃului 
carbonului avut în vedere în momentul în 
care a fost aprobată actuala legislaŃie 
pentru a evita relocarea emisiilor de 
carbon, dar suficient pentru a oferi 
reasigurări firmelor care efectuează 
investiŃii pe termen lung; 

(d) realizarea şi publicarea unei evaluării 
a interesului prezentat de stabilirea unui 
preŃ de rezervă pentru licitarea 
certificatelor; 

Or. en 
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Amendamentul 9 

Chris Davies 
în numele Grupului ALDE 

Romana Jordan 
în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0033/2012 

Chris Davies 

O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 24 – litera e 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

(e) stimularea cererii în cadrul ETS prin 
propunerea de extinderi pentru a include 
emisiile provenite de la combustibilii fosili 
vânduŃi de către sectorul energiei termice 
şi cel al transporturilor, care nu sunt 
expuse direct la concurenŃa 
internaŃională, şi din sectorul 
transportului maritim; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul 10 

Chris Davies 
în numele Grupului ALDE 

Romana Jordan 
în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0033/2012 

Chris Davies 

O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 24 – litera h 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

(h) asigurarea faptului că niciuna dintre 

aceste măsuri nu are efectul de a reduce 
nivelul certificatelor alocate cu titlu gratuit 

industriei responsabile de relocarea 
emisiilor de carbon în vederea atingerii 
valorilor de referinŃă; 

(h) asigurarea faptului că niciuna dintre 

aceste măsuri nu are efectul de a reduce 
nivelul certificatelor pentru sectoarele 
care ar putea fi expuse relocării emisiilor 
de dioxid de carbon conform Deciziei 
privind valorile de referinŃă (Decizia 
2011/278/UE a Comisiei); 

Or. en 

 
 


