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7.3.2012 A7-0033/16 

Amendamentul 16 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 rezoluție 

Punctul 20 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. recunoaște că schema UE de 

comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) reprezintă principalul, dar nu 
singurul instrument pentru reducerea 
emisiilor industriale și promovarea 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute 

de carbon; consideră că este necesară 
îmbunătățirea în continuare a ETS; invită 
Comisia și statele membre să completeze 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii cu o abordare 
bazată pe tehnologie și inovare pentru a 
garanta realizarea reducerilor 
semnificative necesare; 

20. recunoaște că schema UE de 

comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) reprezintă un instrument, și nu 
singurul, pentru reducerea emisiilor 
industriale și promovarea investițiilor în 
tehnologii cu emisii scăzute de carbon; 

consideră că este necesară îmbunătățirea în 
continuare a ETS; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/17 

Amendamentul 17 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. remarcă faptul că schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) funcționează astfel cum a fost 
conceput și că prețul mai scăzut al 
carbonului este rezultatul unei activități 

economice reduse și al disponibilității 
certificatelor mult peste nivelul cererii; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 

lipsa unor stimulente pentru investițiile în 
tehnologii cu emisii reduse de carbon și 
pentru sporirea eficienței energetice 
plasează UE într-o poziție nefavorabilă în 
raport cu concurenții săi industriali; ia act 
de rapoartele potrivit cărora nu se 
anticipează o creștere a prețului 
carbonului atâta timp cât nu are loc o 
creștere mai mare sau o adaptare a ETS; 

21. remarcă faptul că prețul mai scăzut al 
carbonului este rezultatul unei activități 
economice reduse și al disponibilității 

certificatelor mult peste nivelul cererii; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 

lipsa unor stimulente pentru investițiile în 
tehnologii cu emisii reduse de carbon și 
pentru sporirea eficienței energetice 

plasează UE într-o poziție socială și 
economică nefavorabilă în raport cu restul 
lumii; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/18 

Amendamentul 18 

Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Marisa Matias 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 rezoluție 

Punctul 24 – litera e 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(e) stimularea cererii în cadrul ETS prin 
propunerea de extinderi pentru a include 
emisiile provenite de la combustibilii fosili 

vânduți de către sectorul energiei termice și 
cel al transporturilor, care nu sunt expuse 

direct la concurența internațională, și din 
sectorul transportului maritim; 

(e) stimularea cererii în cadrul ETS prin 
propunerea de extinderi pentru a include 
emisiile provenite de la combustibilii fosili 

vânduți de către sectorul energiei termice și 
cel al transporturilor, care nu sunt expuse 

direct la concurența internațională; 
îmbunătățirea punerii în executare a 
Directivei privind impozitarea energiei, 
inclusiv în ceea ce privește sectorul 
transportului maritim; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/19 

Amendamentul 19 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 rezoluție 

Punctul 24 – litera g 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(g) îmbunătățirea continuă a utilizării 
mecanismelor de compensare, de exemplu 
prin limitarea accesului la compensările 
care subvenționează concurenții industriali 
ai Europei, de exemplu în domeniul HFC 

(hidrofluorocarburi); 

(g) limitarea de o manieră și mai 
pronunțată a accesului la compensările 
care subvenționează concurenții industriali 

ai Europei, de exemplu în domeniul HFC 
(hidrofluorocarburi); 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/20 

Amendamentul 20 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 rezoluție 

Punctul 58 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. solicită ca susținerea bugetară să fie 
în concordanță cu cele 50 de miliarde de 
euro necesare din surse publice și private 
pentru a pune în aplicare pe deplin Planul 
SET; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/21 

Amendamentul 21 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. recunoaște importanța pe care o are 
aplicarea tehnologiei CSC, acolo unde 
acest lucru este fezabil, pentru realizarea 
obiectivelor de reducere a emisiilor de 
carbon cu cele mai scăzute costuri 
posibile și recunoaște că amânările 
procedurale, deficiturile de finanțare și 
lipsa angajamentului din partea unor 
state membre ar putea determina 
întârzieri la realizarea ambiției 
Consiliului European privind existența a 
până la 12 proiecte demonstrative CSC 
până în 2015; invită Comisia să publice 
un plan de acțiune CSC; recunoaște că 
CSC nu va fi corespunzătoare în toate 
situațiile, nici chiar până în 2050, și că ar 
putea fi limitată la instalațiile de mari 
dimensiuni și la evitarea emisiilor 
generate în cadrul proceselor industriale; 
solicită sprijin privind tehnologiile 
inovatoare în alte domenii pentru a crește 
eficiența energetică și a reduce consumul 
de energie, și pentru a oferi soluții în 
afara cadrului furnizat de tehnologia 
CSC; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/22 

Amendamentul 22 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 rezoluție 

Punctul 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. invită Comisia să propună ca 
fondurile neutilizate pentru proiectele 
CSC din cadrul Programului european de 
redresare economică să fie realocate unor 
proiecte demonstrative CSC alternative; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/23 

Amendamentul 23 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. susține că statele membre ar trebui să 
beneficieze de cele mai ample mijloace 
posibile de generare a energiei electrice cu 

emisii reduse de carbon (inclusiv surse de 
energie regenerabile, energie nucleară, 
utilizarea tehnologiei de captare și stocare 
a carbonului, precum și biomasă produsă 
în mod durabil) și că niciunul dintre aceste 
mijloace nu ar trebui exclus din gama de 
opțiuni disponibile pentru îndeplinirea 
cerințelor; 

72. susține că statele membre ar trebui să 
beneficieze de cele mai ample mijloace 
posibile de generare a energiei electrice cu 

emisii reduse de carbon folosind diversele 
surse de energie regenerabile și biomasă 

produsă în mod durabil și că niciunul dintre 
aceste mijloace nu ar trebui exclus din 
gama de opțiuni disponibile pentru 

îndeplinirea cerințelor; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/24 

Amendamentul 24 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 rezoluție 

Punctul 77 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. atrage atenția asupra faptului că 
obiectivul actual de 20 % se bazează pe 
contribuția adusă de energia nucleară la 
mixul energetic în anumite state membre; 
ia act de faptul că raportul AIE intitulat 

World Energy Outlook 2011 (Perspectivele 
energetice mondiale 2011) include un caz 
privind reducerea energiei nucleare, 

conform căruia creșterea preconizată la 
nivel mondial a emisiilor de CO2 din 
sectorul energetic ar putea fi substanțial 
mai mare pe termen mediu, ca urmare a 
creșterii gradului de utilizare a 

combustibililor fosili; reiterează faptul că 
decizia unor state membre de a închide 
unele dintre reactoarele nucleare existente 

nu trebuie folosită ca justificare pentru 
reducerea nivelului de ambiție a politicilor 

lor actuale în domeniul climei; subliniază 
că, în conformitate cu AIE, pentru 
atingerea obiectivului de 2°C ar fi 
necesară o accelerare a dezvoltării și a 
utilizării tehnologiilor CSC în centralele 
electrice pe bază de cărbune și gaz; 
remarcă totuși că tehnologia CSC este încă 
în faza de testare precomercială, așa că 

trebuie luate în considerare și scenarii 
alternative, precum intensificarea utilizării 

energiilor regenerabile și a măsurilor de 
eficiență energetică; solicită așadar un 
sprijin sporit pentru dezvoltarea și 

77. ia act de faptul că raportul AIE intitulat 
World Energy Outlook 2011 (Perspectivele 
energetice mondiale 2011) include un caz 

privind reducerea energiei nucleare, 
conform căruia creșterea preconizată la 

nivel mondial a emisiilor de CO2 din 
sectorul energetic ar putea fi substanțial 
mai mare pe termen mediu, ca urmare a 

creșterii gradului de utilizare a 
combustibililor fosili; reiterează faptul că 
decizia unor state membre de a închide 
unele dintre reactoarele nucleare existente 
nu trebuie folosită ca justificare pentru 

reducerea nivelului de ambiție a politicilor 
lor actuale în domeniul climei; remarcă 
faptul că tehnologia CSC este încă în faza 
de testare precomercială, așa că trebuie 
luate în considerare și scenarii alternative, 

precum intensificarea utilizării energiilor 
regenerabile și a măsurilor de eficiență 
energetică; solicită așadar un sprijin sporit 

pentru dezvoltarea și aplicarea 
tehnologiilor inovatoare, cu scopul de a 

crește eficiența energetică și de a decupla 
creșterea economică de consumul de 
energie; 
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aplicarea tehnologiilor inovatoare, cu 
scopul de a crește eficiența energetică și de 
a decupla creșterea economică de 

consumul de energie; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/25 

Amendamentul 25 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 rezoluție 

Punctul 93 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

93. salută noile orientări propuse cu privire 
la rețelele transeuropene de transport și 
importanța acordată dezvoltării de 

coridoare feroviare destinate transportului 
de călători și de marfă; invită Comisia să 

prezinte, cât mai curând posibil, o strategie 
pentru utilizarea de carburanți alternativi și 
de tehnologii noi în domeniul 

transporturilor; încurajează statele membre 

să pună urgent în aplicare măsurile din 
pachetul „Cerul Unic European” și astfel 
să îmbunătățească eficiența operațiunilor 
de gestionare a traficului și a aeronavelor; 

93. solicită realizarea unei analize de 
rentabilitate și a unei evaluări strategice 
de mediu aprofundate a noilor orientări 
propuse cu privire la rețelele transeuropene 
de transport și importanța acordată 

dezvoltării de coridoare feroviare destinate 
transportului de călători și de marfă; invită 
Comisia să prezinte, cât mai curând 

posibil, o strategie pentru utilizarea de 
carburanți alternativi și de tehnologii noi în 
domeniul transporturilor; încurajează 
statele membre să îmbunătățească urgent 
eficiența operațiunilor de gestionare a 

traficului și a aeronavelor; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/26 

Amendamentul 26 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 rezoluție 

Punctul 117 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

117. invită Comisia să propună ca statele 
membre să pună la dispoziție o parte din 
fondurile rezultate din licitații în scopul 
unei finanțări suplimentare a UE pentru 
sprijinirea inovării prin intermediul 
Planului SET sau prin alte inițiative 
echivalente; 

117. invită Comisia să propună ca statele 
membre să contribuie la furnizarea unei 
finanțări suplimentare a UE pentru 

sprijinirea inovării; 

Or. en 

 
 


