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Amendamentul 1
Javi López

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât oceanele și conservarea 
acestora sunt esențiale pentru umanitate, 
deoarece reglează clima, sunt gazde ale 
biodiversității și surse de securitate 
alimentară;

A. întrucât oceanele sănătoase și 
conservarea acestora sunt esențiale pentru 
umanitate, deoarece reglează clima, produc 
jumătate din oxigenul din atmosfera 
Pământului, sunt gazde ale biodiversității, 
sunt surse de securitate alimentară și 
sănătate umană la nivel global și 
constituie un motor al creșterii 
economice;

Or. en

Amendamentul 2
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât oceanele și conservarea 
acestora sunt esențiale pentru umanitate, 
deoarece reglează clima, sunt gazde ale 
biodiversității și surse de securitate 
alimentară;

A. întrucât oceanele și conservarea și 
refacerea ecosistemelor acestora sunt 
esențiale pentru umanitate, deoarece 
reglează clima, sunt gazde ale 
biodiversității și surse de securitate 
alimentară; de asemenea, ele sunt locul și 
sursa unor activități economice diverse, 
printre care pescuitul, transportul, 
comerțul, turismul, energia din surse 
regenerabile și produsele sanitare;

Or. en

Amendamentul 3
Traian Băsescu
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Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât oceanele și conservarea 
acestora sunt esențiale pentru umanitate, 
deoarece reglează clima, sunt gazde ale 
biodiversității și surse de securitate 
alimentară;

A. întrucât oceanele și conservarea 
acestora sunt esențiale pentru umanitate, 
deoarece reglează clima, sunt gazde ale 
biodiversității și surse de securitate 
alimentară; reamintind că porturile 
moderne și transportul fluvial eficient 
joacă un rol cheie în a dezvolta noi 
industrii și activități logistice, pentru a 
conecta diferitele regiunile din cadrul 
pieței interne a Uniunii și susținând 
ecologizarea transporturilor, subliniază 
necesitatea unui transport ecologic în UE 
în contextul schimbărilor climatice, fiind 
necesare acțiuni concrete în sectorul 
maritim și fluvial, pentru atingerea 
obiectivelor Pactului Verde;

Or. ro

Amendamentul 4
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât oceanele și conservarea 
acestora sunt esențiale pentru umanitate, 
deoarece reglează clima, sunt gazde ale 
biodiversității și surse de securitate 
alimentară;

A. întrucât oceanele și conservarea 
acestora sunt esențiale pentru umanitate, 
deoarece reglează clima, sunt gazde ale 
biodiversității și surse de securitate 
alimentară; întrucât încălzirea globală este 
de acum ireversibilă și este nevoie să ne 
schimbăm urgent modelele de producție, 
consum și comerț;

Or. fr
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Amendamentul 5
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât spațiul maritim al 
regiunilor ultraperiferice (RUP) 
reprezintă o parte semnificativă a zonei 
economice exclusive (ZEE) a Uniunii 
Europene1a; întrucât ZEE ale RUP 
reprezintă un spațiu maritim european de 
tranzit pentru transportul maritim 
internațional pe distanțe lungi;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-8-2017-0138_RO.html

Or. fr

Amendamentul 6
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât sectorul maritim european 
ar trebui să contribuie și la lupta 
împotriva pierderii biodiversității și a 
degradării mediului, precum și la 
obiectivele noii Strategii a UE în 
domeniul biodiversității pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 7
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
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Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât transportul maritim are o 
importanță strategică, deoarece 90 % din 
bunuri sunt transportate pe mare în toată 
lumea și 70 % din aceste transporturi 
maritime au loc în apele europene;

Or. ro

Amendamentul 8
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât se preconizează că 
emisiile de CO2 generate de transportul 
maritim vor crește cu 50 %, ajungând la 
250 % până în 2050, în cazul în care se 
păstrează status-quo-ul1;

eliminat

Or. es

Amendamentul 9
Javi López

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât se preconizează că emisiile 
de CO2 generate de transportul maritim 
vor crește cu 50 %, ajungând la 250 % 
până în 2050, în cazul în care se păstrează 
status-quo-ul1;

B. întrucât se preconizează că emisiile 
de CO2 generate de transportul maritim 
vor crește cu între 90 % și 130 % până în 
2050, în cazul în care se păstrează status-
quo-ul1; întrucât sectorul nu a fost inclus 
până acum în angajamentul Uniunii de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră;

_________________ _________________
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1 Al treilea studiu OMI GES 2014 1 Al patrulea studiu OMI GES 2020

Or. en

Amendamentul 10
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât se preconizează că emisiile 
de CO2 generate de transportul maritim 
vor crește cu 50 %, ajungând la 250 % 
până în 2050, în cazul în care se păstrează 
status-quo-ul1;

B. întrucât, potrivit celui de 
Al patrulea studiu OMI privind gazele cu 
efect de seră, din august 2020, se 
preconizează că emisiile de CO2 generate 
de transportul maritim vor crește cu 90 %-
130 % până în 2050, față de anul 2008, în 
cazul în care se păstrează status-quo-ul;

_________________
1 Al treilea studiu OMI GES 2014

Or. en

Amendamentul 11
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât se preconizează că emisiile 
de CO2 generate de transportul maritim 
vor crește cu 50 %, ajungând la 250 % 
până în 2050, în cazul în care se păstrează 
status-quo-ul1;

B. întrucât navele transportă 80 % din 
mărfurile din întreaga lume, și contribuie 
cu 6,7 % la consumul final de petrol și cu 
între 2 % și 3 % la emisiile de gaze cu 
efect de seră; întrucât escalele în porturile 
europene generează 10 % din aceste 
emisii; întrucât se preconizează că emisiile 
de CO2 generate de transportul maritim 
vor crește cu 50 %, ajungând la 250 % 
până în 2050, în cazul în care se păstrează 
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status-quo-ul1, agravând astfel încălzirea 
globală;

_________________ _________________
1 Al treilea studiu OMI GES 2014 1 Al treilea studiu OMI GES 2014.

Or. fr

Amendamentul 12
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât se preconizează că emisiile 
de CO2 generate de transportul maritim 
vor crește cu 50 %, ajungând la 250 % 
până în 2050, în cazul în care se păstrează 
status-quo-ul1;

B. întrucât se preconizează că emisiile 
de CO2 generate de transportul maritim 
internațional vor crește cu 50 %, ajungând 
la 250 % până în 2050, în cazul în care se 
păstrează status-quo-ul1, iar la nivel 
european se preconizează că vor crește cu 
86 % până în 2050, față de nivelul 
din 1990, dacă nu se iau măsuri 
suplimentare;

_________________ _________________
1 Al treilea studiu OMI GES 2014 1 Al treilea studiu OMI GES 2014

Or. en

Amendamentul 13
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât se preconizează că emisiile 
de CO2 generate de transportul maritim 
vor crește cu 50 %, ajungând la 250 % 
până în 2050, în cazul în care se păstrează 
status-quo-ul1;

B. întrucât se preconizează că emisiile 
de CO2 generate de transportul maritim 
vor crește cu 50 %, ajungând la 250 % 
până în 2050, în cazul în care se păstrează 
status-quo-ul1; întrucât emisiile de GES 
provenite din transportul maritim au 
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crescut deja cu 9,6 % între 2012 și 2018, 
înregistrând inclusiv o creștere 
accentuată de 150 % a emisiilor de metan 
din cauza înmulțirii numărului de nave 
care folosesc gaz natural lichefiat 
(GNL)1a;

_________________ _________________
1 Al treilea studiu OMI GES 2014 1 Al treilea studiu OMI GES 2014

1a Al patrulea studiu OMI GES 2020

Or. en

Amendamentul 14
Anna Zalewska

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât se preconizează că emisiile 
de CO2 generate de transportul maritim 
vor crește cu 50 %, ajungând la 250 % 
până în 2050, în cazul în care se păstrează 
status-quo-ul1;

B. întrucât se preconizează că emisiile 
globale de CO2 generate de transportul 
maritim vor crește cu 50 %, ajungând la 
250 % până în 2050, în cazul în care se 
păstrează status-quo-ul1;

_________________ _________________
1 Al treilea studiu OMI GES 2014 1 Al treilea studiu OMI GES 2014

Or. en

Amendamentul 15
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, potrivit ultimului raport 
al IPCC, sunt 66 % șanse să ne menținem 
sub nivelul de 1,5 °C dacă viitoarele 
emisii de GES sunt limitate la 420 Gt CO2 
echivalent, cu alte cuvinte 10 ani de emisii 
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actuale, respectiv 50 % șanse de a ne 
menține sub nivelul de 1,5 °C dacă 
viitoarele emisii sunt limitate la 
580 Gt CO2 echivalent, cu alte cuvinte 
14 ani de emisii actuale; întrucât numai 
sectorul transportului maritim a emis 
aproximativ 1076 Mt CO2 echivalent la 
nivel mondial în 2018, fiind responsabil 
de aproximativ 2,9 % din emisiile globale 
de GES1a;
_________________
1a Al patrulea studiu OMI GES 2020

Or. en

Amendamentul 16
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât Organizația Maritimă 
Internațională (OMI) a adoptat o strategie 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră începând cu aprilie 2018, cu scopul 
de a reduce volumul total al emisiilor 
anuale de gaze cu efect de seră provenite 
din transportul maritim internațional cu 
cel puțin 50 % până în 2050 comparativ 
cu 20081a;
_________________
1a 
http://www.imo.org/fr/mediacentre/pressb
riefings/pages/06ghginitialstrategy.aspx

Or. fr

Amendamentul 17
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
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Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât intensitatea totală a 
carbonului, ca medie pentru întreg 
transportul maritim internațional, este cu 
29 % mai bună decât în 2008 și întrucât 
continuă să fie nevoie de mai multă 
cercetare și inovare pentru a permite 
transportul pe apă cu zero emisii;

Or. en

Amendamentul 18
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât Al patrulea studiu OMI 
arată că a avut loc o creștere cu 12 % a 
așa-numitelor emisii de carbon pur, 
respectiv o creștere cu 150 % a emisiilor 
de metan;

Or. en

Amendamentul 19
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât 3,15 % din emisiile de 
CO2 din Uniunea Europeană provin din 
activitățile de transport maritim 
internațional1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/h
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eadlines/society/20191129STO67756/emis
ii-de-la-avioane-si-vapoare-cifre-si-date-
infografic

Or. fr

Amendamentul 20
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât sectorul transportului 
maritim este singurul sector al 
transporturilor care nu este reglementat 
la nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 21
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât la cea de a 72-a reuniune 
a Comitetului pentru protecția mediului 
marin (MEPC) din cadrul Organizației 
Maritime Internaționale (OMI) a fost 
adoptată o rezoluție de codificare a unei 
strategii inițiale privind gazele cu efect de 
seră (GES) în domeniul transportului 
maritim internațional; întrucât această 
strategie reprezintă primul cadru climatic 
global pentru transportul maritim 
mondial, stabilește ținte cantitative de 
reducere a GES până în 2050 și o listă de 
posibile măsuri de politică pe termen 
scurt, mediu și lung care să ajute la 
atingerea acestor ținte; întrucât strategia 
include ținte cantitative pentru 
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reducerea intensității carbonului și a GES 
în sectorul transportului maritim 
internațional și solicită o reducere cu 
40 % a intensității carbonului până 
în 2030 și depunerea de eforturi în 
vederea unei reduceri cu 70 % până în 
2050, ambele față de nivelurile din 2008, 
și, în plus, solicită să se atingă un vârf al 
emisiilor de GES generate de transportul 
maritim internațional cât mai curând 
posibil, urmat de o reducere cu cel puțin 
50 % până în 2050, față de nivelurile din 
2008, în același timp depunându-se 
eforturi pentru eliminarea lor treptată, în 
concordanță cu obiectivele legate de 
temperatură din Acordul de la Paris; 
întrucât țintele cantitative privind 
reducerea intensității carbonului și a GES 
trebuie să fie urmate de măsuri pe termen 
scurt prin ținte revizuite ale Indicelui 
eficienței energetice de construcție în 
cadrul MEPC;

Or. en

Amendamentul 22
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât sunt necesare acțiuni ale 
UE pentru atingerea obiectivului de la 
Paris de limitare a creșterii temperaturii 
la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale;

Or. en

Amendamentul 23
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât 90 % din comerțul 
internațional era realizat cu ajutorul 
transportului maritim în 20181a;
_________________
1a Sursă: Fundația Heinrich Böll 
https://fr.boell.org/fr/2018/05/29/transport
-maritime-commerce-mondial-et-guerre-
des-prix

Or. fr

Amendamentul 24
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul Bd (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bd. întrucât autonomia strategică a 
statelor europene depinde direct de 
activitatea de transport maritim 
internațional în lipsa unei 
reindustrializări masive a Europei;

Or. fr

Amendamentul 25
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul Be (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Be. întrucât activitatea economică a 
sectorului transportului maritim, atât al 
transportului de mărfuri, cât și al celui de 
pasageri, a fost grav afectată de restricțiile 
legate de criza sanitară provocată de 
COVID-19;
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Or. fr

Amendamentul 26
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât transportul maritim are un 
impact asupra sănătății umane și a 
mediului și prin poluarea aerului,

C. întrucât transportul maritim 
cauzează și poluarea aerului și a apei 
(oxizi de sulf, oxizi de azot, particule fine 
de materie); întrucât această poluare este 
responsabilă de peste 50 000 de decese pe 
an în UE;

Or. fr

Amendamentul 27
Anna Zalewska

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât transportul maritim are un 
impact asupra sănătății umane și a 
mediului și prin poluarea aerului,

C. întrucât transportul maritim are un 
impact asupra biodiversității marine, a 
calității aerului și a sănătății umane;

Or. en

Amendamentul 28
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât transportul maritim are un C. întrucât transportul maritim are un 
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impact asupra sănătății umane și a 
mediului și prin poluarea aerului,

impact asupra sănătății umane prin 
poluarea aerului, în special în zonele 
marine și de coastă, și are un impact 
asupra mediului, contribuind la 
schimbările climatice și ca urmare a 
diferitelor surse de poluare, în special 
degazificarea, rularea motoarelor în 
porturi, deversarea de ape de balast, 
hidrocarburi, metale grele și substanțe 
chimice, containerele pierdute în larg și 
coliziunile cu cetacee, care la rândul lor 
afectează biodiversitatea și ecosistemele;

Or. en

Amendamentul 29
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât transportul maritim are un 
impact asupra sănătății umane și a 
mediului și prin poluarea aerului,

C. întrucât transportul maritim are un 
impact asupra sănătății umane și a 
mediului și prin poluarea aerului, luând în 
considerare dependența UE de porturile 
sale pentru schimburile comerciale dar și 
pentru propria piață internă, transportul 
maritim pe distanțe scurte reprezentând 
60 % din tonele manipulate în porturile 
UE; subliniind că transportul pe căi 
navigabile interioare are importante 
beneficii de mediu și eficiență, potențialul 
canalului Rin-Main-Dunăre trebuie 
exploatat în mod durabil, luând în calcul 
necesitatea unei intermodalități sporite, 
unei interconectări cu alte bazine fluviale, 
precum și modernizarea și extinderea 
infrastructurii în nodurile de transport, 
cum ar fi porturile interioare;

Or. ro

Amendamentul 30
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Javi López

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât transportul maritim are un 
impact asupra sănătății umane și a 
mediului și prin poluarea aerului,

C. întrucât transportul maritim are un 
impact considerabil asupra sănătății umane 
și a mediului și prin emisiile care poluează 
aerul, cum ar fi oxidul de sulf (SOx), 
oxidul de azot (NOx) și particulele în 
suspensie (PM),

Or. en

Amendamentul 31
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât reglementările OMI 
pentru reducerea emisiilor de sulf 
generate de nave au intrat în vigoare abia 
în 2005, prin anexa VI la Convenția 
internațională pentru prevenirea poluării 
de către nave (cunoscută sub denumirea 
de Convenția MARPOL), și întrucât 
limitele pentru oxizii de sulf au fost 
înăsprite treptat de atunci (ultima dată la 
1 ianuarie 2020); întrucât conținutul 
maxim de sulf permis a scăzut de la 3,5 % 
la 0,5 % (5 000 ppm) în 2020; întrucât 
limitele în zonele de control al emisiilor 
au scăzut de la 1 % la 0,1 % (1 000 ppm) 
în 2015; întrucât aceste standarde pot fi 
atinse și prin utilizarea unor sisteme de 
epurare a gazelor de evacuare (deseori 
cunoscute sub denumirea de „scruber”);

Or. en
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Amendamentul 32
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât unul din obiectivele 
Acordului de la Paris este de a menține 
creșterea temperaturii medii globale cu 
mult sub 2 °C peste nivelurile 
preindustriale și de a continua eforturile 
pentru limitarea acestei creșteri a 
temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale; întrucât obiectivul de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
până în 2050 cu 50 % în raport cu cele 
din 2008, stabilit de Organizația Maritimă 
Internațională, este de departe insuficient 
pentru a respecta Acordul de la Paris;

Or. fr

Amendamentul 33
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât standardele de mediu care 
se aplică transportului maritim implică 
ajustări și investiții din partea operatorilor 
din acest sector și au un impact asupra 
întregului sector al 
importurilor/exporturilor și, în general, 
asupra tuturor întreprinderilor europene, 
iar, în cele din urmă, asupra tuturor 
consumatorilor europeni;

Or. fr
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Amendamentul 34
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. solicită Comisiei elaborarea unui 
plan pentru îmbunătățirea standardelor 
stabilite de Conferința Europeană a 
Miniștrilor Transporturilor pentru căile 
navigabile din bazinul Rin-Dunăre și 
remedierea diferențelor substanțiale în 
ceea ce privește calitatea infrastructurilor 
aflate la est și la vest;

Or. ro

Amendamentul 35
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât costul transportului de 
marfă are repercusiuni directe asupra 
consumatorilor, solicită Comisiei să 
realizeze o evaluare a impactului ținând 
seama de toate condițiile economice și 
sociale;

Or. es

Amendamentul 36
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. solicită Comisiei să prezinte un 
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plan de acțiune pentru crearea unei rețele 
de coridoare de transport multimodale 
prin conectarea zonelor industriale, 
periferice, insulare cu facilități moderne 
de transbordare, infrastructură portuară 
eficientă și durabilă, tendințe de 
automatizare și tehnologii avansate 
încorporate într-un cadru legislativ 
armonizat, în special pe ruta Rin-Main-
Dunăre;

Or. ro

Amendamentul 37
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât aplicarea unor măsuri de 
mediu restrictive transportului maritim ar 
permite să se ia mai bine în considerare 
costul distanței și ar încuraja apariția 
unor circuite scurte în Europa;

Or. fr

Amendamentul 38
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât durata medie de viață a 
unei nave este de 30 de ani, iar deciziile 
de astăzi privind transportul maritim 
determină nivelul emisiilor din 2050;

Or. fr
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Amendamentul 39
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât 40 % din flota mondială, 
pe baza tonajului brut, este controlată de 
UE2a;
_________________
2a Oxford Economics (2020): The 
Economic Value of the EU Shipping 
Industry (Valoarea economică a 
industriei UE de transport maritim)

Or. en

Amendamentul 40
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul Cc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cc. întrucât sectorul transportului 
maritim trebuie neapărat să găsească un 
echilibru între obiectivele economice, 
preocupările legate de mediu și 
problemele privind ocuparea forței de 
muncă; întrucât, prin urmare, măsurile 
restrictive trebuie eșalonate în timp și 
însoțite de stimulente;

Or. fr

Amendamentul 41
Traian Băsescu

Proiect de aviz
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Considerentul Cc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cc. solicită Consiliului acordarea unui 
mandat de negociere Comisiei Europene 
pentru a impulsiona și demara procesul 
de armonizare a regulilor de navigație pe 
canalul Rin-Main-Dunăre, alături de 
Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin 
(CCNR) și Comisia Dunării (CD);

Or. ro

Amendamentul 42
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Cc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cc. întrucât reducerea cu 10 %-20 % a 
vitezei navelor are ca efect o reducere 
între 13 % și 24 % a emisiilor de CO2, 
oxid de azot și oxid de sulf;

Or. fr

Amendamentul 43
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Considerentul Cc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cc. întrucât impactul economic direct 
se răsfrânge asupra 685 000 de locuri de 
muncă pe mare și pe uscat în cadrul 
UE2c;
_________________
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2c Oxford Economics (2020): The 
Economic Value of the EU Shipping 
Industry (Valoarea economică a 
industriei UE de transport maritim)

Or. en

Amendamentul 44
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Cd (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cd. întrucât combustibilii maritimi nu 
sunt impozitați; întrucât necesarul de 
energie electrică la bord este acoperit prin 
arderea combustibilului, chiar și atunci 
când navele sunt acostate; întrucât acest 
combustibil este scutit de taxe, spre 
deosebire de energia electrică de pe țărm;

Or. fr

Amendamentul 45
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Considerentul Cd (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cd. întrucât sectorul maritim al UE 
contribuie la PIB-ul UE cu 
54 de miliarde de euro2b;
_________________
2b Oxford Economics (2020): The 
Economic Value of the EU Shipping 
Industry (Valoarea economică a 
industriei UE de transport maritim)
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Amendamentul 46
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Ce (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ce. întrucât activitățile de croazieră 
sunt în creștere; întrucât, în locurile de 
escală, ele generează mai multe daune 
pentru mediu decât beneficii economice; 
întrucât, pe durata călătoriei, sunt 
responsabile de un număr semnificativ de 
forme de poluare (sonoră, vizuală, deșeuri 
solide, evacuarea apelor uzate);

Or. fr

Amendamentul 47
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Considerentul Ce (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ce. întrucât pentru fiecare 
1 milion de euro din PIB creat de sectorul 
maritim se generează alte 
1,6 milioane de euro altundeva în 
economia UE2d;
_________________
2d Oxford Economics (2020): The 
Economic Value of the EU Shipping 
Industry (Valoarea economică a 
industriei UE de transport maritim)

Or. en
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Amendamentul 48
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Considerentul Cf (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cf. întrucât impactul economic total 
contribuie cu 149 de miliarde de euro la 
PIB-ul UE și sprijină mai mult de 
2 milioane de locuri de muncă2e;
_________________
2e Oxford Economics (2020): The 
Economic Value of the EU Shipping 
Industry (Valoarea economică a 
industriei UE de transport maritim)

Or. en

Amendamentul 49
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că toate sectoarele, 
inclusiv transportul maritim, trebuie să 
contribuie pe deplin la realizarea 
neutralității climatice în UE până cel târziu 
în 2050; subliniază importanța includerii 
urgente a sectorului în EU ETS;

1. subliniază că toate sectoarele, 
inclusiv transportul maritim, trebuie să 
contribuie pe deplin la realizarea 
neutralității climatice în UE până cel târziu 
în 2050; reamintește, prin urmare, că este 
necesar să se stabilească, pentru anul 
2050 în raport cu 2008, un obiectiv 
ambițios de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, în orice caz cu mult peste 
50 %; subliniază că cel mai bun mijloc de 
reducere a emisiilor generate de 
transportul maritim rămâne reducerea 
cantității de mărfuri transportate; solicită, 
prin urmare, relocalizarea activităților de 
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producție și încetarea tuturor negocierilor 
pentru încheierea de noi acorduri de liber 
schimb; solicită înlocuirea EU ETS cu un 
sistem obligatoriu de reducere drastică a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, care să 
includă și transportul maritim;

Or. fr

Amendamentul 50
Anna Zalewska

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că toate sectoarele, 
inclusiv transportul maritim, trebuie să 
contribuie pe deplin la realizarea 
neutralității climatice în UE până cel 
târziu în 2050; subliniază importanța 
includerii urgente a sectorului în EU 
ETS;

1. subliniază că toate sectoarele, 
inclusiv transportul maritim, trebuie să 
contribuie pe deplin la realizarea 
angajamentelor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris; subliniază că 
trebuie să se depună în continuare 
eforturi la nivelul OMI pentru a găsi o 
soluție la nivel mondial; este de opinie că 
dacă un astfel de mecanism se dovedește a 
fi dificil de realizat până în 2022, ar trebui 
să se aibă în vedere varianta de a include 
sectorul maritim în schema EU ETS;

Or. en

Amendamentul 51
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că toate sectoarele, 
inclusiv transportul maritim, trebuie să 
contribuie pe deplin la realizarea 
neutralității climatice în UE până cel târziu 
în 2050; subliniază importanța includerii 

1. reamintește că toate sectoarele, 
inclusiv transportul maritim, trebuie să 
contribuie pe deplin la realizarea 
obiectivului climatic al Uniunii 
pentru 2030 și a obiectivului de atingere a 
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urgente a sectorului în EU ETS; neutralității climatice în UE până cel târziu 
în 2050; subliniază, în acest sens, 
importanța includerii urgente a sectorului 
în EU ETS și a introducerii unor ținte 
obligatorii eficiente pentru toate navele 
care fac escală în porturile din SEE; 
invită Comisia să își actualizeze studiul de 
impact din 20131a până la sfârșitul anului 
2020 și să includă emisiile generate de 
transportul maritim în Directiva EU ETS 
până în ianuarie 2022;

_________________
1a SWD(2013)237 final, Propunere a 
Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu privind includerea emisiilor de 
GES din transportul maritim în 
angajamentele de reducere pe care și le-a 
asumat UE – Studiu de impact

Or. en

Amendamentul 52
Javi López

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că toate sectoarele, 
inclusiv transportul maritim, trebuie să 
contribuie pe deplin la realizarea 
neutralității climatice în UE până cel târziu 
în 2050; subliniază importanța includerii 
urgente a sectorului în EU ETS;

1. subliniază insistent că toate 
sectoarele, inclusiv transportul maritim, 
trebuie să contribuie pe deplin la realizarea 
neutralității climatice în UE până cel târziu 
în 2050 și a obiectivului de 1,5 °C din 
Acordul de la Paris; subliniază importanța 
includerii urgente a sectorului în EU ETS 
și a reducerii liniare a emisiilor anuale de 
CO2 pe activitate de transport cu cel puțin 
40 % înainte de 2030;

Or. en

Amendamentul 53
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că toate sectoarele, 
inclusiv transportul maritim, trebuie să 
contribuie pe deplin la realizarea 
neutralității climatice în UE până cel târziu 
în 2050; subliniază importanța includerii 
urgente a sectorului în EU ETS;

1. subliniază că toate sectoarele, 
inclusiv transportul maritim, trebuie să 
contribuie pe deplin la realizarea 
neutralității climatice în UE până cel târziu 
în 2050; subliniază importanța includerii 
urgente a sectorului în EU ETS și a 
stabilirii unor ținte obligatorii pentru 
reducerea emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 54
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că toate sectoarele, 
inclusiv transportul maritim, trebuie să 
contribuie pe deplin la realizarea 
neutralității climatice în UE până cel târziu 
în 2050; subliniază importanța includerii 
urgente a sectorului în EU ETS;

1. subliniază că toate sectoarele, 
inclusiv transportul maritim, trebuie să 
contribuie pe deplin la realizarea 
neutralității climatice în UE până cel târziu 
în 2050; subliniază importanța includerii 
urgente a sectorului în EU ETS; subliniază 
că este important ca UE să adopte măsuri 
adecvate și eficace pentru a decarboniza 
sectorul transportului maritim cât mai 
curând posibil, pe baza unei evaluări 
temeinice a impactului tuturor opțiunilor, 
inclusiv determinând faptul dacă soluțiile 
ar fi implementate mai eficace prin 
intermediul OMI; veniturile dobândite 
prin orice măsuri bazate pe piață ar trebui 
utilizate pentru cercetarea și dezvoltarea 
legată de noi tehnologii, ca de exemplu 
combustibilii sustenabili și 
infrastructurile portuare, pentru a permite 
decarbonizarea sectorului maritim în UE;

Or. en
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Amendamentul 55
Anna Zalewska

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că includerea sectorului 
maritim în EU ETS în acest moment 
comportă riscul următoarelor efecte 
negative posibile: distorsionarea 
competitivității transportului maritim pe 
plan mondial, îngreunarea negocierilor în 
cadrul OMI privind implementarea 
strategiei din 2018 de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră generate de nave 
și creșterea tensiunilor politice dintre UE 
și țări terțe;

Or. en

Amendamentul 56
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită instituțiile europene și 
naționale să nu își limiteze viziunea 
asupra implicațiilor ecologice ale 
transportului maritim doar la poluarea 
aerului și la transport, ci să aibă o viziune 
mai amplă asupra acestei chestiuni, 
pentru ca viitoarele eforturi de 
reglementare să cuprindă întregul sector;

Or. fr

Amendamentul 57
Pernille Weiss, Dolors Montserrat
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută faptul că cel de Al patrulea 
studiu OMI GES face acum o diferențiere 
între deplasările internaționale, 
deplasările în interiorul UE și deplasările 
între două porturi ale unui stat membru; 
îndeamnă în acest sens Comisia să se 
asigure că viitoarele sale inițiative 
legislative sunt compatibile cu natura 
atât a deplasărilor internaționale, cât și a 
celor interne;

Or. en

Amendamentul 58
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. propune Comisiei să stabilească o 
țintă pe termen lung, alături de un viitor 
mecanism bazat pe piață prin care să se 
asigure că întreprinderile își reduc 
emisiile anuale de CO2 pe activitate de 
transport cu cel puțin 50 % până în 2030 
la nivel de flotă comparativ cu 2008; 
invită Comisia să indice modul în care să 
se realizeze reducerea de 50 % până 
în 2030 și să propună măsuri adecvate în 
vederea atingerii țintei cât mai curând 
posibil, ținând seama totodată de 
viitoarele rezultate ale măsurilor pe 
termen scurt în cadrul OMI;

Or. en

Amendamentul 59
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Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că este important să se 
recunoască eforturile de reducere a 
emisiilor și de creștere a eficienței 
energetice depuse deja de întreprinderile 
„pioniere în domeniul decarbonizării”; 
subliniază că este extrem de important ca 
viitoarele ținte de reducere și/sau alte 
măsuri de atenuare a schimbărilor 
climatice să țină seama de eforturile și de 
investițiile deja realizate de acești 
pionieri; reamintește în acest context 
Comisiei să utilizeze același an de 
referință ca OMI (2008) dacă propune 
măsuri legate de reducerea emisiilor de 
carbon ale întreprinderilor europene din 
domeniul transportului maritim la nivel 
de flotă;

Or. en

Amendamentul 60
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. salută cea de a 72-a reuniune a 
MEPC în cadrul OMI din 2015 și 
rezoluția adoptată, de codificare a 
strategiei inițiale privind gazele cu efect 
de seră (GES) în domeniul transportului 
maritim internațional, în care se solicită o 
reducere cu 40 % a intensității carbonului 
până în 2030 și depunerea unor eforturi 
în vederea realizării unei reduceri de 
70 % până în 2050, ambele față de nivelul 
din 2008, și solicită, de asemenea, 
atingerea unui vârf al emisiilor de GES 



PE655.976v01-00 32/70 AM\1212008RO.docx

RO

provenite din transportul maritim 
internațional cât mai curând posibil, 
urmat de o reducere cu cel puțin 50 % 
până în 2050, față de nivelurile din 2008; 
reamintește Comisiei că acordurile la 
nivel global sunt posibile și ele ar trebui 
să fie opțiunea preferată la reglementarea 
sectorului maritim european, dat fiind 
caracterul global al acestuia; solicită, 
însă, Comisiei să insiste asupra unui nivel 
de ambiție mai ridicat la nivel global și 
reamintește, în acest context, obiectivul 
Uniunii privind neutralitatea climatică, 
astfel cum este declarat în Pactul verde 
european al Comisiei;

Or. en

Amendamentul 61
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. invită Comisia să actualizeze, până 
la 31 decembrie 2020, evaluarea 
impactului efectuată în 2013 și care 
însoțește propunerea Comisiei de 
Regulament (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și să propună o revizuire a Directivei 
2003/87/CE pentru a include emiterea și 
alocarea certificatelor aferente emisiilor 
de gaze cu efect de seră produse începând 
cu 1 ianuarie 2023 de navele care sosesc 
în porturi, se află în porturi sau pleacă 
din porturi aflate sub jurisdicția unui stat 
membru al UE; solicită Comisiei să 
utilizeze cele mai bune date disponibile și 
să efectueze o evaluare a impactului 
diferitelor opțiuni, inclusiv a impactului 
asupra emisiilor, precum și a impactului 
economic, și subliniază necesitatea 
adoptării unei abordări neutre în ceea ce 
privește pavilioanele, cu scopul de a 
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asigura cea mai bună integritate posibilă 
a mediului și a proteja competitivitatea 
proprietarilor și operatorilor de nave 
europeni; invită Comisia să se asigure că 
cel puțin 50 % din veniturile rezultate din 
licitarea certificatelor sunt utilizate pentru 
un fond de decarbonizare maritimă, cu 
scopul de a îmbunătăți eficiența 
energetică a navelor și de a sprijini 
investițiile în tehnologii inovatoare și 
infrastructuri în vederea decarbonizării 
sectorului transportului maritim, inclusiv 
în cazul transportului maritim pe distanțe 
scurte și al porturilor, precum și 
introducerea unor combustibili alternativi 
sustenabili;

Or. en

Amendamentul 62
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. promovează punerea în aplicare a 
tuturor măsurilor tehnice și operaționale 
disponibile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și reducerea emisiilor pe termen 
scurt, în special propulsia lentă și propulsia 
eoliană, dar și digitalizarea și optimizarea 
logisticii;

2. promovează punerea în aplicare a 
tuturor măsurilor tehnice și operaționale 
disponibile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și reducerea emisiilor pe termen 
scurt, în special propulsia lentă și propulsia 
eoliană, dar și digitalizarea și optimizarea 
logisticii, precum și consolidarea 
planurilor de gestionare a eficienței 
energetice a navelor (SEEMP) și a 
Indicelui eficienței energetice de 
proiectare (EEDI); recomandă stabilirea 
unor viteze maxime în funcție de tipul de 
navă; subliniază că aceste măsuri sunt 
necesare pe termen scurt, însă sunt 
insuficiente pentru a atinge obiectivele 
pentru 2050; solicită stabilirea unor 
standarde maxime privind emisiile de gaze 
cu efect de seră pentru fiecare tip de navă, 
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dincolo de care navele să nu mai fie 
autorizate să intre în porturile europene, 
pornind de la Regulamentul privind MRV 
aflat în vigoare, pentru a-i încuraja pe 
operatorii din sector să conceapă și să 
folosească nave mai ecologice; solicită ca 
aceste standarde să fie progresive, astfel 
încât într-un final numai navele cu emisii 
zero să se fie autorizate în porturile UE; 
solicită ca veniturile din ETS să fie 
direcționate către îmbunătățirea 
infrastructurii porturilor, pentru a 
permite realimentarea din surse 
alternative de energie (hidrogen etc.);

Or. fr

Amendamentul 63
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. promovează punerea în aplicare a 
tuturor măsurilor tehnice și operaționale 
disponibile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și reducerea emisiilor pe termen 
scurt, în special propulsia lentă și propulsia 
eoliană, dar și digitalizarea și optimizarea 
logisticii;

2. promovează punerea în aplicare a 
tuturor măsurilor tehnice și operaționale 
disponibile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și reducerea emisiilor pe termen 
scurt, în special propulsia lentă și propulsia 
eoliană, dar și digitalizarea și optimizarea 
logisticii, aplicând însă mereu principiul 
„eficiența energetică pe primul loc”; 
pentru a stimula reducerea emisiilor și a 
spori transparența informațiilor, Comisia 
ar trebui să instituie un sistem global de 
etichetare al Uniunii privind performanța 
de mediu a navelor, precum și standardele 
tehnice pertinente, până la 1 iulie 2021;

Or. en

Amendamentul 64
Javi López
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. promovează punerea în aplicare a 
tuturor măsurilor tehnice și operaționale 
disponibile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și reducerea emisiilor pe termen 
scurt, în special propulsia lentă și propulsia 
eoliană, dar și digitalizarea și optimizarea 
logisticii;

2. solicită tuturor proprietarilor și 
operatorilor de nave să pună în aplicare 
toate măsurile tehnice și operaționale 
disponibile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și să reducă emisiile provenite 
din transportul maritim pe termen scurt, în 
special solicită introducerea rapidă a unor 
măsuri precum propulsia lentă, propulsia 
eoliană, acoperirile antivegetative, dar și 
digitalizarea și optimizarea logisticii;

Or. en

Amendamentul 65
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. promovează punerea în aplicare a 
tuturor măsurilor tehnice și operaționale 
disponibile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și reducerea emisiilor pe termen 
scurt, în special propulsia lentă și 
propulsia eoliană, dar și digitalizarea și 
optimizarea logisticii;

2. promovează punerea în aplicare a 
tuturor măsurilor tehnice și operaționale 
disponibile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și reducerea emisiilor pe termen 
scurt, în special optimizarea vitezei și alte 
energii regenerabile și tehnologii precum 
propulsia eoliană, amestecarea 
combustibililor, e-combustibilii, 
electrificarea, dar și digitalizarea, alături 
de optimizarea deplasărilor, a porturilor și 
a logisticii; evidențiază că toate măsurile 
operaționale și tehnice disponibile în 
prezent sunt necesare pe termen scurt și 
mediu, însă combustibilii sustenabili pe 
termen lung sunt alternative necesare 
pentru ca sectorul maritim să 
îndeplinească obiectivele Acordului de la 
Paris;

Or. en
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Amendamentul 66
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. promovează punerea în aplicare a 
tuturor măsurilor tehnice și operaționale 
disponibile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și reducerea emisiilor pe termen 
scurt, în special propulsia lentă și propulsia 
eoliană, dar și digitalizarea și optimizarea 
logisticii;

2. promovează punerea în aplicare a 
tuturor măsurilor tehnice și operaționale 
disponibile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice, a cumpătării energetice, a 
stocării energiei și reducerea emisiilor pe 
termen scurt, în special propulsia lentă și 
propulsia eoliană, dar și digitalizarea și 
optimizarea logisticii;

Or. en

Amendamentul 67
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. promovează punerea în aplicare a 
tuturor măsurilor tehnice și operaționale 
disponibile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și reducerea emisiilor pe termen 
scurt, în special propulsia lentă și propulsia 
eoliană, dar și digitalizarea și optimizarea 
logisticii;

2. promovează punerea în aplicare a 
tuturor măsurilor tehnice și operaționale 
disponibile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și reducerea emisiilor pe termen 
scurt, în special propulsia lentă și propulsia 
eoliană, dar și digitalizarea și optimizarea 
logisticii; atrage atenția că este nevoie ca 
Comisia Europeană să sprijine statele 
membre să modernizeze sectorul;

Or. pt

Amendamentul 68
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
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Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că digitalizarea, cum ar 
fi sistemele de navigare mai avansate și 
sistemele de identificare automată, poate 
fi utilizată pentru operațiuni tehnice și de 
întreținere, de exemplu pentru a prezice 
modul cel mai eficient, din punctul de 
vedere al consumului de carburant, de 
operare a unei nave pe un anumit traseu, 
crescând eficiența energetică a navelor 
astfel încât să corespundă standardelor de 
control al emisiilor, dar și pentru a 
facilita gestionarea riscurilor de mediu; 
de asemenea, subliniază că digitalizarea 
prezintă un potențial ridicat prin noi 
tehnologii pentru optimizarea escalelor în 
port, contribuind astfel la reducerea 
timpilor de așteptare ai navelor în porturi 
și, implicit, a emisiilor;

Or. en

Amendamentul 69
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că orice acțiune 
legislativă legată de îmbunătățirea 
eficienței energetice prin măsuri tehnice 
și operaționale îmbunătățite ar trebui să 
facă obiectul unei evaluări 
corespunzătoare a impactului și nu ar 
trebui să dubleze sau să împiedice 
inițiativele și acțiunile întreprinse deja la 
nivel mondial în cadrul OMI, astfel încât 
volumul sarcinii administrative să fie 
menținut la minimum;

Or. en
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Amendamentul 70
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește însă că limitarea 
vitezei navelor pentru transportul de 
mărfuri ar avea un impact major asupra 
rapidității comerțului internațional, cu 
consecințe semnificative pentru toate 
întreprinderile europene care depind de el 
și de aceea încurajează eforturile de 
găsire a unui echilibru;

Or. fr

Amendamentul 71
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. evidențiază că este necesară o 
evaluare a impactului pentru a stabili în 
ce măsură noile tehnologii inteligente 
precum „Smart Container” (containere 
inteligente) sau „Port Community 
System” (sistemul portuar comunitar) ar 
putea compensa limitarea vitezei navelor, 
reducând impactul său asupra comerțului 
internațional;

Or. fr

Amendamentul 72
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
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Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. încurajează dezvoltarea și 
introducerea de dispozitive electronice 
pentru evitarea și limitarea coliziunilor cu 
cetacee, cum ar fi dispozitivele acustice de 
intimidare și supravegherea digitală 
vizând localizarea cetaceelor și partajarea 
informațiilor pertinente cu nave care se 
deplasează în zonă;

Or. en

Amendamentul 73
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. consideră că transportul maritim 
folosit de locuitorii insulelor europene ar 
trebuie exceptat de la limitele de viteză, 
astfel încât viața acestor cetățeni europeni 
să nu fie afectată;

Or. fr

Amendamentul 74
Anna Zalewska

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; invită 
Comisia să propună o interdicție de 
utilizare a instalațiilor de filtrare cu 
circuit deschis pentru a respecta limitele 
emisiilor;

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; solicită să 
se procedeze însă cu atenție în cazul 
propunerilor vizând interzicerea totală a 
scruberelor cu circuit deschis; subliniază 
că limitele pentru deversarea apelor de 
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spălare de la scruberele cu circuit deschis 
pot fi justificate în anumite zone marine, 
în timp ce în altele, contaminanții 
rezultați sunt sub pragul stabilit; prin 
urmare, invită Comisia să efectueze o 
evaluare ecologică, socială și economică 
cuprinzătoare pentru a oferi orientări 
pentru acțiunile de reglementare privind 
utilizarea acestei tehnologii;

Or. en

Amendamentul 75
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; invită 
Comisia să propună o interdicție de 
utilizare a instalațiilor de filtrare cu 
circuit deschis pentru a respecta limitele 
emisiilor;

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; remarcă 
faptul că scopul în sine al scruberelor cu 
circuit deschis este cel de a aborda 
poluarea aerului, iar utilizarea acestora 
este aprobată de OMI la nivel mondial; 
reamintește că industria a investit mult în 
instalarea scruberelor, cu scopul de a 
respecta noul plafon mondial pentru sulf 
de 0,5 %; recunoaște că utilizarea 
scruberelor cu circuit deschis ar putea 
avea un impact asupra mediului și salută 
faptul că OMI realizează în prezent studii 
privind efectul lor pe termen lung; invită 
Comisia să aibă în vedere eliminarea 
treptată și, în cele din urmă, interzicerea 
scruberelor cu circuit deschis în cazul în 
care mediul științific recomandă acest 
lucru factorilor de decizie; subliniază că 
ar fi de preferat ca o astfel de interdicție 
să fie la nivel mondial și să țină seama de 
viitorul instalațiilor existente, de exemplu 
printr-o clauză specială de anterioritate;

Or. en
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Amendamentul 76
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; invită 
Comisia să propună o interdicție de 
utilizare a instalațiilor de filtrare cu circuit 
deschis pentru a respecta limitele emisiilor;

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; 
reamintește, în acest sens, că gazul 
natural lichefiat (GNL) nu este o soluție, 
întrucât emite gaze cu efect de seră, și că 
trebuie interzis treptat; invită Comisia să 
propună o interdicție de utilizare a 
instalațiilor de filtrare cu circuit deschis 
pentru a respecta limitele emisiilor;

Or. fr

Amendamentul 77
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; invită 
Comisia să propună o interdicție de 
utilizare a instalațiilor de filtrare cu circuit 
deschis pentru a respecta limitele emisiilor;

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile, pe baza 
ACV; invită Comisia să propună o 
interdicție de utilizare a scruberelor cu 
circuit deschis pentru a respecta limitele 
emisiilor, să îmbunătățească gestionarea 
deșeurilor de către nave și porturi prin 
creșterea ratei de reciclare a navelor 
scoase din uz;

Or. en

Amendamentul 78
Javi López
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; invită 
Comisia să propună o interdicție de 
utilizare a instalațiilor de filtrare cu circuit 
deschis pentru a respecta limitele emisiilor;

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; invită în 
acest sens Comisia să propună o interdicție 
de utilizare a scruberelor cu circuit deschis 
pentru a respecta limitele emisiilor, dat 
fiind impactul lor asupra mediului marin;

Or. en

Amendamentul 79
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; invită 
Comisia să propună o interdicție de 
utilizare a instalațiilor de filtrare cu circuit 
deschis pentru a respecta limitele emisiilor;

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; invită 
Comisia să propună o interdicție de 
utilizare a scruberelor cu circuit deschis 
pentru a respecta limitele emisiilor cât mai 
curând posibil;

Or. en

Amendamentul 80
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; invită 
Comisia să propună o interdicție de 
utilizare a instalațiilor de filtrare cu circuit 
deschis pentru a respecta limitele emisiilor;

3. subliniază că ar trebui favorizate de 
la bun început soluțiile durabile; invită 
Comisia să propună o interdicție de 
utilizare a scruberelor cu circuit deschis 
pentru a respecta limitele emisiilor; 
subliniază că reducerea emisiilor 
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provenite din transportul maritim și a 
impactului acestora asupra încălzirii 
globale și a poluării aerului nu ar trebui 
implementată într-un mod care să 
afecteze biodiversitatea marină și ar 
trebui să fie însoțită de măsuri vizând 
refacerea ecosistemelor marine și de 
coastă afectate de industria transportului 
maritim;

Or. en

Amendamentul 81
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că există instrumente 
pentru a întreprinde acțiuni împotriva 
degazificării în larg, ca de exemplu 
programul european CleanSeaNet, care 
își propune să identifice și să monitorizeze 
poluarea cu petrol și să contribuie la 
identificarea poluatorilor; subliniază, 
însă, că infracțiunile continuă să fie 
răspândite și că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a reduce acest tip de 
poluare; evidențiază că cooperarea 
regională, inclusiv cu țări terțe, este 
esențială în acest domeniu, în special în 
Marea Mediterană; solicită prin urmare 
Comisiei să consolideze schimbul de 
informații și cooperarea privind 
sancțiunile între țări, precum și să 
încurajeze instalarea unor infrastructuri 
legale de degazificare în porturi;

Or. en

Amendamentul 82
Tudor Ciuhodaru
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că odată cu răspândirea 
digitalizării și automatizării în industria 
navală, cerințele și abilitățile necesare 
pentru locurile de muncă individuale se 
vor schimba; evidențiază că aceste 
abilități și cunoștințe diferite, în special în 
legătură cu tehnologia informației, vor fi 
solicitate navigatorilor fiind necesare 
pentru a asigura siguranța navelor și 
eficiența operațiunilor; subliniază 
totodată că și femeile se vor putea bucura 
de oportunitățile sporite oferite de aceste 
abilități si cerințe în cariera maritimă, 
având în vedere că este mai puțin 
obositoare din punct de vedere fizic;

Or. ro

Amendamentul 83
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recomandă introducerea de 
stimulente pentru ca proprietarii de nave 
să prefere instalațiile de filtrare cu circuit 
închis, care stochează sulful, astfel încât 
acesta să poată fi eliminat în instalațiile 
de eliminare din porturi;

Or. fr

Amendamentul 84
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că guvernele naționale 
ar trebui să încurajează transportul 
ecologic pe plan intern, sprijinind 
cercetarea în tehnologiile cu zero emisii 
de carbon; ia notă că și porturile ar trebui 
să furnizeze instalații de alimentare la 
mal, încărcare electrică și sisteme și 
instalații de aprovizionare pentru 
combustibili alternativi;

Or. ro

Amendamentul 85
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să sprijine 
investițiile și cercetarea în domeniul noilor 
tehnologii și al combustibililor durabili în 
vederea identificării unor soluții pe termen 
lung pentru decarbonizarea sectorului; 
subliniază potențialul electrificării și al 
hidrogenului verde;

4. invită Comisia să sprijine 
investițiile și cercetarea în domeniul noilor 
tehnologii, al tehnologiilor de propulsie 
alternative cu zero emisii și al 
combustibililor sustenabili în vederea 
identificării unor soluții pe termen lung 
pentru decarbonizarea sectorului; 
subliniază potențialul electrificării și al 
hidrogenului verde, precum și al e-
combustibililor bazați pe surse 
regenerabile ca de exemplu amoniacul și 
metanolul; reamintește că emisiile de 
metan au un impact enorm asupra 
schimbărilor climatice, deoarece 
potențialul de gaz cu efect de seră al 
metanului este 87 comparativ cu CO2 
într-un interval de 20 de ani, astfel că 
banii contribuabililor din UE ar trebui 
folosiți numai pentru alternative care nu 
prezintă riscul unor efecte de blocare, 
cum ar fi GNL sau obligațiile de 
amestecare pentru biocombustibili; 
solicită Comisiei să efectueze o evaluare a 
ciclului de viață pentru fiecare proiect 
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posibil care urmează să beneficieze de 
sprijin, deoarece trebuie să fie în 
conformitate cu principiile unei veritabile 
economii circulare și să țină seama de 
toate emisiile de GES, precum și de 
efectele asupra biodiversității; respectivele 
principii trebuie apărate în viitoarea 
inițiativă FuelEU în domeniul maritim;

Or. en

Amendamentul 86
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să sprijine 
investițiile și cercetarea în domeniul noilor 
tehnologii și al combustibililor durabili în 
vederea identificării unor soluții pe termen 
lung pentru decarbonizarea sectorului; 
subliniază potențialul electrificării și al 
hidrogenului verde;

4. invită Comisia să sprijine 
investițiile și cercetarea în domeniul noilor 
tehnologii și al combustibililor durabili în 
vederea identificării unor soluții pe termen 
lung pentru decarbonizarea sectorului; 
subliniază potențialul electrificării, al 
hidrogenului verde și al amoniacului; 
reamintește că în prezent bateriile nu sunt 
viabile pe distanțe medii și lungi; 
subliniază că GNL, biocombustibilii și 
combustibilii sintetici nu ar mai trebui să 
primească finanțare publică, iar această 
finanțare ar trebui direcționată către 
soluții cu adevărat sustenabile; subliniază 
că combustibilii alternativi nu ar trebui să 
contribuie la creșterea emisiilor de gaze 
cu efect de seră;

Or. fr

Amendamentul 87
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să sprijine 
investițiile și cercetarea în domeniul noilor 
tehnologii și al combustibililor durabili în 
vederea identificării unor soluții pe termen 
lung pentru decarbonizarea sectorului; 
subliniază potențialul electrificării și al 
hidrogenului verde;

4. invită Comisia să sprijine 
investițiile și cercetarea în domeniul noilor 
tehnologii și al combustibililor sustenabili 
și al stocării energiei, în vederea 
identificării unor soluții pe termen lung 
pentru decarbonizarea sectorului; 
subliniază potențialul electrificării și al 
hidrogenului verde și importanța 
dezvoltării infrastructurilor portuare; de 
asemenea, subliniază că este necesar să se 
promoveze dezvoltarea navelor verzi 
proiectate ecologic, de la cocă și motoare 
la o mai bună gestionare a deșeurilor și a 
apei, vopsele și materiale, precum și să se 
încurajeze transferul de tehnologie în 
aceste domenii;

Or. en

Amendamentul 88
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să sprijine 
investițiile și cercetarea în domeniul noilor 
tehnologii și al combustibililor durabili în 
vederea identificării unor soluții pe termen 
lung pentru decarbonizarea sectorului; 
subliniază potențialul electrificării și al 
hidrogenului verde;

4. invită Comisia să sprijine 
cooperarea dintre sectorul academic si 
agenții publici și privați interesați în 
derularea de parteneriate și dezvoltarea de 
investiții în domeniul noilor tehnologii și al 
combustibililor durabili în vederea 
identificării unor soluții pe termen lung 
pentru decarbonizarea sectorului; 
subliniază potențialul electrificării și al 
hidrogenului verde;

Or. ro

Amendamentul 89
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Javi López

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să sprijine 
investițiile și cercetarea în domeniul noilor 
tehnologii și al combustibililor durabili în 
vederea identificării unor soluții pe termen 
lung pentru decarbonizarea sectorului; 
subliniază potențialul electrificării și al 
hidrogenului verde;

4. invită Comisia să sprijine 
investițiile și cercetarea în domeniul noilor 
tehnologii și al combustibililor alternativi 
sustenabili în vederea identificării unor 
soluții pe termen lung pentru 
decarbonizarea transportului maritim, 
asigurând în același timp competitivitatea 
sectorului; subliniază în special potențialul 
electrificării și al hidrogenului verde;

Or. en

Amendamentul 90
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să aplice o 
abordare solidă eficientă din punctul de 
vedere al costurilor, bazată pe obiective și 
neutră din punct de vedere tehnologic la 
adoptarea viitoarelor propuneri vizând 
decarbonizarea sectorului maritim 
european; subliniază în acest context 
rezultatele inițiale promițătoare ale 
anumitor tehnologii precum metanolul și 
amoniacul și recomandă Comisiei să 
urmărească îndeaproape dezvoltarea 
tehnologiilor promițătoare;

Or. en

Amendamentul 91
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia ca, în cadrul 
Planului său european de redresare 
industrială, să promoveze și să 
investească într-o industrie navală 
europeană verde pe teritoriul său, 
preluând conducerea în dezvoltarea de 
noi nave proiectate ecologic, renovarea și 
modernizarea navelor existente și 
dezmembrarea navelor; UE ar trebui să 
își concentreze eforturile asupra 
modernizării și ecologizării șantierelor 
sale navale, în conformitate cu obiectivele 
Pactului verde;

Or. en

Amendamentul 92
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că protejarea porturilor 
de impactul schimbărilor climatice și 
variabilitate este crucială; în acest sens 
implementarea activităților și măsurilor 
care pot sprijini trecerea la ecologie și 
porturi mai durabile va necesita finanțare 
suplimentară, dezvoltarea de noi 
capacității și promovarea noilor 
tehnologii și transferul acestora, în 
special în țările în curs de dezvoltare;

Or. ro

Amendamentul 93
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este nevoie să se 
interzică folosirea păcurii grele, 
combustibil de cea mai joasă calitate, 
folosit de un număr mare de nave; atrage 
atenția că industria transportului maritim 
joacă rolul de sistem de eliminare a 
deșeurilor pentru anumite companii 
petroliere1a;
_________________
1a Bertrand PICCARD, președintele 
Fundației Solar Impulse 
(https://bertrandpiccard.com/actualite/ver
s-un-transport-maritime-plus-propre-
679).

Or. fr

Amendamentul 94
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să instituie un 
instrument fiabil, de exemplu o bază de 
date, pentru evaluarea impactului navelor 
asupra mediului de-a lungul întregului 
ciclu de viață al acestora, de la producție 
și exploatare până la dezmembrare și 
reciclare; o astfel de bază de date ar 
trebui să îi ofere sectorului transportului 
maritim informațiile relevante privind 
materialele, producția, consumul de 
energie, întreținerea, exploatarea și 
impactul acestora în ceea ce privește 
efectul de seră, consumul de apă, 
acidifierea, eutrofizarea apelor etc., 
permițându-i astfel industriei să se 
orienteze spre nave proiectate ecologic și 
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verzi, promovând în același timp 
inovarea; este de opinie că acest 
instrument ar trebui să contribuie și la o 
economie circulară pentru nave și porturi 
și la o mai bună comunicare privind 
inițiativele sustenabile dezvoltate de 
sector, în conformitate cu o etichetă 
europeană privind transportul produselor;

Or. en

Amendamentul 95
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să cartografieze 
potențialele bune practici de 
decarbonizare a sectorului maritim 
european; îndeamnă așadar Comisia să 
întreprindă și să insiste asupra unor 
inițiative similare prin intermediul OMI, 
în vederea asigurării unor condiții de 
concurență echitabile la nivel 
internațional și a menținerii 
competitivității UE;

Or. en

Amendamentul 96
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază importanța înmulțirii și 
sprijinirii tuturor soluțiilor de 
decarbonizare a transportului maritim, 
astfel încât toți operatorii din acest sector 
să poată participa la reducerea emisiilor 
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poluante cu constrângeri minime;

Or. fr

Amendamentul 97
Catherine Chabaud, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. invită Comisia să dezvolte o 
etichetă europeană privind transportul 
produselor, în cooperare cu proprietarii 
de nave, cu alte părți interesate și cu 
experți independenți, pentru a informa 
consumatorii cu privire la impactul 
transportului maritim asupra mediului în 
cazul produselor pe care le 
achiziționează; o astfel de etichetă ar 
sprijini tranziția ecologică și energetică a 
sectorului transportului maritim, 
deoarece ar oferi o modalitate fiabilă și 
transparentă de informare a 
consumatorilor despre inițiative voluntare 
și ar încuraja consumatorii să 
achiziționeze produse transportate de 
proprietari de nave care și-au redus 
impactul de mediu, de exemplu în ceea ce 
privește gazele cu efect de seră și emisiile 
de poluanți, poluarea fonică, gestionarea 
deșeurilor și a apei;

Or. en

Amendamentul 98
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. consideră că, pentru a îndeplini 
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obiectivele stabilite în programele 
prevăzute de Pactul verde european, 
Uniunea trebuie să se asigure că statele 
membre dispun de resursele și 
stimulentele necesare pentru a investi în 
combustibilii sustenabili pentru sectorul 
maritim în cadrul tranziției către 
neutralitate climatică până în 2050;

Or. en

Amendamentul 99
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că este important să nu 
fie privilegiată o tehnologie anume, 
pentru ca toți operatorii din sector să 
poată găsi soluția cea mai potrivită pentru 
activitatea lor;

Or. fr

Amendamentul 100
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. recomandă Comisiei să asigure 
utilizarea unor combustibili sustenabili 
promițători cu ocazia revizuirii, în viitor, 
a Directivei 2003/96/CE privind 
impozitarea produselor energetice;

Or. en
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Amendamentul 101
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 
staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră cu 
scopul de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile poluante din 
atmosferă;

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 
staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră sau 
orice altă sursă de energie cu beneficii 
echivalente pentru climă și calitatea 
aerului, în vederea atingerii obiectivului 
de a aduce emisiile la zero la dană cât mai 
curând posibil și cel târziu până în 2030, 
furnizând astfel cu efect imediat beneficii 
în materie de sănătate cetățenilor care 
trăiesc în zone portuare; îndeamnă 
Comisia să revizuiască Directiva privind 
infrastructura pentru combustibili 
alternativi pentru a include obiective 
obligatorii pentru fiecare stat membru în 
parte și stimulente pentru porturi în 
vederea accelerării realizării 
infrastructurilor necesare cât mai curând 
posibil;

Or. en

Amendamentul 102
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 
staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră cu 

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a le recomanda navelor care 
staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră cu 
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scopul de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile poluante din 
atmosferă;

scopul de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile poluante din 
atmosferă;

Or. es

Amendamentul 103
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 
staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră cu 
scopul de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile poluante din 
atmosferă;

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 
staționează la țărm să utilizeze 
infrastructurile de reîncărcare și de 
alimentare cu combustibil, inclusiv 
energia electrică furnizată de rețeaua 
terestră, cu scopul de a reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră și emisiile poluante 
din atmosferă atunci când se află la dană;

Or. en

Amendamentul 104
Javi López

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 
staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră cu 
scopul de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile poluante din 
atmosferă;

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 
staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră ca 
modalitate de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile poluante din 
atmosferă, protejând zonele de coastă și 
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populațiile acestora;

Or. en

Amendamentul 105
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 
staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră cu 
scopul de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile poluante din 
atmosferă;

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 
staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră, 
inclusiv prin dezvoltarea de sisteme 
mobile de alimentare cu energie electrică 
pentru aceste nave cu scopul de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile 
poluante din atmosferă; invită Comisia să 
sprijine eforturile statelor membre pentru 
dezvoltarea de programe 
transfrontaliere pentru zonele portuare 
aflate la frontiera dintre două sau mai 
multe țări;

Or. ro

Amendamentul 106
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 
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staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră cu 
scopul de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile poluante din 
atmosferă;

staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră cu 
scopul de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile poluante din 
atmosferă; solicită interzicerea, într-un 
final, în porturile europene a navelor care 
nu respectă această obligație; subliniază 
că acest lucru ar reduce cu peste 90 % 
emisiile de oxizi de sulf, oxizi de azot și 
particule fine de materie în porturi și ar 
putea reduce la fel de mult emisiile de 
CO2 dacă energia electrică se obține din 
resurse sustenabile;

Or. fr

Amendamentul 107
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 
staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră cu 
scopul de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile poluante din 
atmosferă;

5. invită Comisia să își îndeplinească 
de urgență angajamentul de a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante în 
porturi și de a obliga navele care 
staționează la țărm să utilizeze energia 
electrică furnizată de rețeaua terestră cu 
scopul de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile poluante din 
atmosferă; invită Comisia să sprijine 
statele membre în modernizarea 
porturilor maritime, astfel încât acestea să 
aibă infrastructuri echipate corespunzător 
în acest scop;

Or. pt

Amendamentul 108
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că, în conformitate cu 
obiectivele Pactului verde, Uniunea 
trebuie să însoțească decarbonizarea 
sectorului maritim cu o abordare 
strategică în ceea ce privește porturile din 
UE, pentru a le sprijini rolul de facilitator 
al tranziției energetice; accentuează că 
statele membre ar trebui să fie încurajate 
să stimuleze dezvoltarea porturilor cu 
emisii zero și să investească în 
infrastructurile de realimentare și de 
reîncărcare; acest lucru ar asigura 
beneficii imediate pentru sănătatea 
tuturor cetățenilor care locuiesc în zone 
portuare și de coastă, și ar limita, de 
asemenea, efectele negative asupra 
biodiversității marine și de coastă din 
aceste zone, care reprezintă, de asemenea, 
vaste teritorii terestre, unele dintre ele 
făcând parte din rețeaua Natura 2000;

Or. en

Amendamentul 109
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să se asigure că 
porturile din UE dispun de infrastructuri 
adecvate care să permită reducerea la 
zero a emisiilor navelor aflate în port și 
alimentarea cu combustibili alternativi 
sustenabili din surse regenerabile care să 
fie utilizați în larg; invită în acest context 
Comisia să adopte un plan prin care să se 
asigure o cantitate mai mare de energie 
electrică la țărm (rețeaua electrică 
portuară) și, atunci când este cazul, alte 
instalații mobile pentru combustibili 
alternativi;
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Or. en

Amendamentul 110
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să asigure 
stimulente financiare pentru transportul 
ecologic de ex. prin achiziții publice și 
scutiri temporare de energie electrică a 
taxelor pentru navele electrice; porturile 
ar putea diferenția taxele pe baza 
criteriilor de mediu; în același timp 
guvernele ar putea să colaboreze cu 
instituțiile financiare în vederea 
asigurării de instrumente financiare 
pentru transportul ecologic;

Or. ro

Amendamentul 111
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită instituțiile europene și 
naționale să fie cât se poate de atente în 
ceea ce privește investițiile străine, în 
special cele din China, în porturile 
europene, astfel încât să nu se producă 
denaturări ale concurenței intraeuropene 
sau efecte ecologice negative;

Or. fr

Amendamentul 112
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Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța extinderii 
zonelor de control al emisiilor la toate 
mările UE; invită toate părțile să convină 
rapid asupra zonelor de control al emisiilor 
din Marea Mediterană pentru a reduce atât 
emisiile de sulf, cât și cele de oxizi de azot 
provenite de la nave;

6. subliniază importanța extinderii 
zonelor de control al emisiilor la toate 
mările UE, deoarece reprezintă un 
instrument esențial pentru limitarea 
poluării aerului și apei cauzate de 
transportul maritim și contribuie la lupta 
împotriva schimbărilor climatice la nivel 
mondial; invită toate părțile să convină 
rapid asupra zonelor de control al emisiilor 
din Marea Mediterană, deoarece este 
afectată de surse cronice de poluare cu 
efecte negative asupra sănătății umane și 
a biodiversității marine, pentru a reduce 
atât emisiile de oxizi de sulf, cât și cele de 
oxizi de azot provenite de la nave;

Or. en

Amendamentul 113
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța extinderii 
zonelor de control al emisiilor la toate 
mările UE; invită toate părțile să convină 
rapid asupra zonelor de control al emisiilor 
din Marea Mediterană pentru a reduce atât 
emisiile de sulf, cât și cele de oxizi de azot 
provenite de la nave;

6. subliniază rolul pozitiv pe care l-au 
avut zonele de control al emisiilor asupra 
mediului și a sănătății publice; subliniază 
importanța extinderii zonelor de control al 
emisiilor, care în prezent reprezintă 
preponderent o zonă în Marea Nordului și 
Marea Baltică, la toate mările UE; invită 
toate părțile să convină rapid asupra 
zonelor de control al emisiilor din Marea 
Mediterană pentru a reduce atât emisiile de 
oxizi de sulf, cât și cele de oxizi de azot 
provenite de la nave;

Or. en
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Amendamentul 114
Anna Zalewska

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța extinderii 
zonelor de control al emisiilor la toate 
mările UE; invită toate părțile să convină 
rapid asupra zonelor de control al emisiilor 
din Marea Mediterană pentru a reduce 
atât emisiile de sulf, cât și cele de oxizi de 
azot provenite de la nave;

6. subliniază importanța extinderii 
zonelor de control al emisiilor la toate 
mările UE pentru a reduce atât emisiile de 
oxizi de sulf, cât și cele de oxizi de azot 
provenite de la nave; consideră că este 
esențial ca toate părțile să convină rapid 
asupra unei zone de control al emisiilor în 
Marea Mediterană, având în vedere că 
Marea Baltică și Marea Nordului sunt 
deja zone de control al emisiilor, în scopul 
coerenței ecologice și al echilibrului 
economic în apele UE; 

Or. en

Amendamentul 115
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța extinderii 
zonelor de control al emisiilor la toate 
mările UE; invită toate părțile să convină 
rapid asupra zonelor de control al emisiilor 
din Marea Mediterană pentru a reduce atât 
emisiile de sulf, cât și cele de oxizi de azot 
provenite de la nave;

6. subliniază importanța extinderii 
zonelor de control al emisiilor la toate 
mările UE, în special la cele din regiunile 
ultraperiferice; invită toate părțile să 
convină rapid asupra zonelor de control al 
emisiilor din Marea Mediterană pentru a 
reduce atât emisiile de sulf, cât și cele de 
oxizi de azot provenite de la nave;

Or. fr

Amendamentul 116
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Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța extinderii 
zonelor de control al emisiilor la toate 
mările UE; invită toate părțile să convină 
rapid asupra zonelor de control al 
emisiilor din Marea Mediterană pentru a 
reduce atât emisiile de sulf, cât și cele de 
oxizi de azot provenite de la nave;

6. subliniază importanța extinderii 
zonelor de control al emisiilor la toate 
mările UE; invită toate părțile să ajungă 
rapid la un acord pentru ca Marea 
Mediterană să devină o zonă de control al 
emisiilor, pentru a reduce atât emisiile de 
sulf, cât și cele de oxizi de azot provenite 
de la nave;

Or. fr

Amendamentul 117
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța extinderii 
zonelor de control al emisiilor la toate 
mările UE; invită toate părțile să convină 
rapid asupra zonelor de control al emisiilor 
din Marea Mediterană pentru a reduce atât 
emisiile de sulf, cât și cele de oxizi de azot 
provenite de la nave;

6. subliniază importanța extinderii 
zonelor de control al emisiilor la toate 
mările UE; invită toate părțile să convină 
rapid asupra zonelor de control al emisiilor 
din Marea Mediterană pentru a reduce atât 
emisiile de oxizi de sulf, cât și cele de oxizi 
de azot provenite de la nave;

Or. en

Amendamentul 118
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută faptul că OMI are în plan 
să convină asupra unei reglementări la 
nivel mondial a limitelor pentru așa-
numitele „emisii de carbon pur” în 2021 
și evidențiază și sprijină posibilitatea unui 
acord prin care să se interzică utilizarea 
păcurii grele cu emisii ridicate în Arctica;

Or. en

Amendamentul 119
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. este deosebit de îngrijorat de 
situația actuală și de viitorul Mării 
Mediterane, o mare „închisă”, care 
trebuie însă să rămână o zonă de tranzit și 
de croazieră privilegiată;

Or. fr

Amendamentul 120
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să elaboreze o 
propunere legislativă pentru eliminarea 
treptată a utilizării păcurii grele și a 
realimentării cu aceasta în apele și 
porturile europene cel târziu până 
în 2025;

Or. en
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Amendamentul 121
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. salută aplicarea plafonului global 
pentru sulf, care a intrat în vigoare la 
1 ianuarie 2020; sprijină plafonul global 
pentru sulf care limitează conținutul de 
sulf din păcura grea utilizată de navele 
care își desfășoară activitatea în afara 
așa-numitelor zone de control al emisiilor 
desemnate, reducându-l de la 3,5 % la 
0,5 % m/m (masă la masă) și subliniază 
că acest plafon global va reduce 
semnificativ cantitatea de oxizi de sulf 
emisă de nave și ar trebui să aducă 
beneficii majore pentru sănătate și mediu 
în întreaga lume, în special în cazul 
populațiilor care trăiesc în apropierea 
porturilor și a coastelor; invită Comisia să 
evalueze posibilitatea extinderii zonelor de 
control al emisiilor și să insiste asupra 
acestui lucru la nivel mondial, prin 
intermediul OMI;

Or. en

Amendamentul 122
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. admite că respectarea efectivă și 
corespunzătoare a valorilor pentru 
emisiile de sulf este asigurată în principal 
prin controale eficace în porturi atunci 
când o navă face escală în port pentru a 
descărca marfă sau a se alimenta cu 
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combustibil; evidențiază în acest context 
provocarea de a asigura în mod efectiv și 
fiabil respectarea plafonului pentru sulf 
în cazul în care zonele de control al 
emisiilor sunt extinse pentru a include 
Marea Mediterană; solicită, pentru acest 
scenariu, ca OMI să prezinte o soluție 
prin care să se asigure respectarea 
corespunzătoare a reglementărilor de 
către statele porturilor relevante (Maroc, 
Libia, Tunisia, Algeria și Egipt);

Or. en

Amendamentul 123
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că UE ar trebui să 
dea un exemplu prin adoptarea unor cerințe 
stricte în materie de transport maritim 
curat, insistând asupra unor măsuri 
ambițioase în cadrul forurilor 
internaționale, cum ar fi OMI.

7. subliniază faptul că UE ar trebui să 
dea un exemplu prin adoptarea unor cerințe 
legale ambițioase în materie de transport 
maritim curat, fără a periclita un acord 
climatic la nivel global prin intermediul 
OMI, care îi va permite sectorului 
transportului maritim să își elimine 
treptat emisiile de GES pe plan mondial 
cât mai curând posibil în acest secol, în 
conformitate cu obiectivele politice ale 
Acordului de la Paris.

Or. en

Amendamentul 124
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că UE ar trebui să 7. subliniază faptul că UE ar trebui să 
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dea un exemplu prin adoptarea unor 
cerințe stricte în materie de transport 
maritim curat, insistând asupra unor 
măsuri ambițioase în cadrul forurilor 
internaționale, cum ar fi OMI.

dea un exemplu, inclusiv pe plan 
internațional, prin adoptarea unui model 
al fluxurilor comerciale maritime, care 
trebuie să țină seama de implicațiile 
Acordului de la Paris și de măsurile 
promovate în temeiul Strategiei inițiale a 
OMI lansate de Organizația Maritimă 
Internațională (OMI).

Or. en

Amendamentul 125
Javi López

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că UE ar trebui să 
dea un exemplu prin adoptarea unor cerințe 
stricte în materie de transport maritim 
curat, insistând asupra unor măsuri 
ambițioase în cadrul forurilor 
internaționale, cum ar fi OMI.

7. subliniază faptul că UE ar trebui să 
dea un exemplu prin adoptarea unor cerințe 
stricte în materie de transport maritim curat 
pe plan intern, insistând asupra unor 
măsuri ambițioase în cadrul forurilor 
internaționale, cum ar fi Organizația 
Maritimă Internațională.

Or. en

Amendamentul 126
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că UE ar trebui să 
dea un exemplu prin adoptarea unor cerințe 
stricte în materie de transport maritim 
curat, insistând asupra unor măsuri 
ambițioase în cadrul forurilor 
internaționale, cum ar fi OMI.

7. subliniază faptul că UE ar trebui să 
dea un exemplu prin adoptarea unor cerințe 
stricte în materie de transport maritim 
curat, insistând asupra unor măsuri cel 
puțin la fel de ambițioase în cadrul 
forurilor internaționale, cum ar fi OMI.
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Or. fr

Amendamentul 127
Sara Cerdas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că UE ar trebui să 
dea un exemplu prin adoptarea unor cerințe 
stricte în materie de transport maritim 
curat, insistând asupra unor măsuri 
ambițioase în cadrul forurilor 
internaționale, cum ar fi OMI.

7. subliniază faptul că UE ar trebui să 
dea un exemplu prin adoptarea unor cerințe 
stricte în materie de transport maritim 
curat, insistând asupra unor măsuri 
ambițioase în cadrul forurilor 
internaționale, cum ar fi OMI. invită 
Comisia să asigure un schimb de bune 
practici între statele membre pe această 
temă;

Or. pt

Amendamentul 128
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că transportul combinat 
de mărfuri contribuie la reducerea 
emisiilor provenite din transport prin 
promovarea trecerii de la transportul 
rutier de mărfuri la modurile de transport 
cu emisii mai scăzute, inclusiv coridoare 
fluviale cu emisii zero; subliniază că un 
transport maritim mai eficient și mai 
curat ar trebui promovat prin intermediul 
transportului multimodal, cu scopul de a 
spori eficiența și alternativele cu emisii 
scăzute; de asemenea, subliniază că 
transportul pe căi navigabile cu emisii 
zero este esențial pentru dezvoltarea unui 
transfer modal sustenabil de la 
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transportul rutier la căile navigabile și, 
prin urmare, este necesar să se sprijine 
investițiile în infrastructurile de 
realimentare și de reîncărcare în porturile 
interioare.

Or. en

Amendamentul 129
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită să se acorde o atenție 
deosebită navelor de croazieră; solicită să 
li se aplice cât mai repede norme stricte 
privind emisiile, cu riscul de a li se refuza 
intrarea în porturile europene; solicită ca 
accesul în porturile situate în interiorul 
orașelor să fie permis doar navelor cu 
emisii zero de oxizi de azot, oxizi de sulf și 
particule fine de materie; solicită 
restricționarea accesului în zonele marine 
protejate; insistă să se interzică mărirea 
capacității portuare.

Or. fr

Amendamentul 130
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. evidențiază că este important să se 
aplice standardele europene în materie de 
dreptul muncii tuturor navelor care 
pătrund pe teritoriul SEE, indiferent de 
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statul de pavilion; invită Comisia să 
efectueze regulat controale pentru a 
determina dacă operatorii de nave 
respectă legislația UE a muncii.

Or. en

Amendamentul 131
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. reamintește că dezmembrarea 
navelor este un sector situat în mare parte 
în afara Uniunii Europene și, deseori, se 
desfășoară în condiții de muncă și de 
mediu precare, încălcând astfel drepturile 
omului și exercitând un impact negativ 
atât asupra sănătății umane, cât și a 
ecosistemelor marine; invită, prin urmare, 
Comisia să abordeze lacunele legate de 
dezmembrarea navelor în legislația 
actuală a Uniunii, care, în special, nu 
împiedică proprietarii europeni de nave să 
schimbe pavilionul navelor sau să le 
vândă, înainte de dezmembrare; 
subliniază, însă, că UE nu dispune de 
instalații în care navele, în special cele 
mari, să poată fi dezmembrate pe 
teritoriul său; invită, prin urmare, 
Comisia și statele membre să promoveze și 
să investească în înființarea unei 
veritabile rețele europene de dezmembrare 
a navelor, cu respectarea unor criterii 
sociale și de mediu, în cadrul Planului 
său european de redresare industrială.

Or. en

Amendamentul 132
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro
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Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. invită Comisia să evalueze 
relevanța și fezabilitatea creării unui 
pavilion european cu standarde comune, 
pentru a combate obținerea unor 
pavilioane de complezență și a sprijini 
elaborarea unor standarde internaționale 
mai favorabile din punct de vedere social 
și ecologic.

Or. en

Amendamentul 133
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. reamintește că transportul maritim 
se află în centrul vieții și dezvoltării 
regiunilor ultraperiferice, prin 
conexiunile pe care le oferă și accesul la 
bunuri și servicii esențiale; subliniază că 
astfel de regiuni reprezintă „zone 
fierbinți” din punctul de vedere al 
biodiversității, care trebuie conservată; 
invită, prin urmare, Comisia să țină 
seama în mod corespunzător de regiunile 
ultraperiferice la introducerea navelor 
mai verzi și la realizarea infrastructurilor 
relevante.

Or. en


