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Amendamentul 1
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere acordul adoptat la 
cea de a 21-a Conferință a părților la 
CCONUSC (COP 21) de la Paris din 12 
decembrie 2015 (Acordul de la Paris),

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere acordul adoptat la 
cea de a 21-a Conferință a părților la 
CCONUSC (COP 21) de la Paris din 12 
decembrie 2015 (Acordul de la Paris),

eliminat

Or. en

Amendamentul 3
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul special al 
Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) privind 
încălzirea globală cu 1,5 C,

eliminat

Or. en
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Amendamentul 4
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul special al 
Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) privind 
încălzirea globală cu 1,5 C,

– având în vedere Raportul special al 
Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) privind 
încălzirea globală cu 1,5 °C și raportul 
special al IPCC privind oceanele și 
criosfera,

Or. en

Amendamentul 5
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul 
Programului Organizației Națiunilor 
Unite pentru Mediu din 
26 noiembrie 2019 privind discrepanțele 
în materie de emisii,

Or. fr

Amendamentul 6
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 decembrie 2019 intitulată 
„Pactul verde european” 

eliminat
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(COM(2019)0640),

Or. en

Amendamentul 7
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile și 
recomandările Curții de Conturi 
Europene din Raportul său special nr. 
18/2020, intitulat „Sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii: 
alocarea cu titlu gratuit a certificatelor ar 
fi trebuit să fie mai bine direcționată”,

Or. en

Amendamentul 8
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
28 noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu,

Or. fr

Amendamentul 9
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
28 noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu,

Or. en

Amendamentul 10
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Referirea 4 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere decizia 
Parlamentului cu privire la obiectivul 
privind clima pentru 2030, din 6 
octombrie 2020, în cadrul unui vot mai 
amplu cu privire la propunerea de Lege 
europeană a climei, care vizează 
atingerea neutralității climatice până în 
2050, printr-o reducere cu 60 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până la 
sfârșitul acestui deceniu,

Or. en

Amendamentul 11
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european1,

eliminat

_________________
1 Texte adoptate, P9_TA(2020)005.

Or. en
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Amendamentul 12
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul 
Parlamentului de modificare a 
Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a 
ține seama în mod corespunzător de 
sistemul global de colectare a datelor în 
ceea ce privește datele referitoare la 
consumul de păcură al navelor,

Or. en

Amendamentul 13
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul special 
nr. 18/2020 al Curții de Conturi 
Europene, prezentat în temeiul articolului 
287 alineatul (4) al doilea paragraf din 
TFUE, intitulat „Sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii: 
alocarea cu titlu gratuit a certificatelor ar 
fi trebuit să fie mai bine direcționată”,

Or. fr

Amendamentul 14
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Considerentul -Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Aa întrucât s-a stabilit o relație cauză-
efect între ciclul climatic cald și creșterea 
nivelului de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 15
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât efectele adverse ale 
schimbărilor climatice reprezintă o 
amenințare directă la adresa mijloacelor de 
subzistență și a ecosistemelor umane, fapt 
confirmat de Grupul interguvernamental 
privind schimbările climatice (IPCC) în 
raportul său special privind încălzirea 
globală cu 1,5 °C;

A. întrucât efectele adverse ale 
schimbărilor climatice reprezintă o 
amenințare directă la adresa mijloacelor de 
subzistență și a ecosistemelor umane, fapt 
confirmat de Grupul interguvernamental 
privind schimbările climatice (IPCC) în 
raportul său special privind încălzirea 
globală cu 1,5 °C; întrucât dioxidul de 
carbon este esențial pentru creștere și un 
gaz atmosferic natural, inodor, incolor și 
insipid; întrucât creșterea nivelului de 
dioxid de carbon accelerează creșterea, 
iar un ciclu climatic cald poate fi un lucru 
pozitiv pentru cea mai mare parte a 
Europei de Nord;

Or. en

Amendamentul 16
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât efectele adverse ale 
schimbărilor climatice reprezintă o 
amenințare directă la adresa mijloacelor de 

A. întrucât efectele adverse ale 
schimbărilor climatice reprezintă o 
amenințare directă la adresa mijloacelor de 
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subzistență și a ecosistemelor umane, fapt 
confirmat de Grupul interguvernamental 
privind schimbările climatice (IPCC) în 
raportul său special privind încălzirea 
globală cu 1,5 °C;

subzistență și a ecosistemelor umane, fapt 
confirmat de Grupul interguvernamental 
privind schimbările climatice (IPCC) în 
raportul său special privind încălzirea 
globală cu 1,5 °C; întrucât acest impact 
are o distribuție inegală, majoritatea 
efectelor adverse afectând țările și 
popoarele mai sărace;

Or. en

Amendamentul 17
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât efectele adverse ale 
schimbărilor climatice reprezintă o 
amenințare directă la adresa mijloacelor de 
subzistență și a ecosistemelor umane, fapt 
confirmat de Grupul interguvernamental 
privind schimbările climatice (IPCC) în 
raportul său special privind încălzirea 
globală cu 1,5 °C;

A. întrucât efectele adverse ale 
schimbărilor climatice reprezintă o 
amenințare directă la adresa mijloacelor de 
subzistență umane și a ecosistemelor 
terestre și marine, fapt confirmat de 
Grupul interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) în raportul 
său special privind încălzirea globală cu 
1,5 °C și în raportul special al IPCC 
privind oceanele și criosfera;

Or. en

Amendamentul 18
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât schimbările climatice 
necontrolate aduc consecințe grave 
asupra productivității economiei 
europene, asupra infrastructurii, a 
capacității de a produce alimente, asupra 
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sănătății publice, a biodiversității și a 
stabilității politice;

Or. ro

Amendamentul 19
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, potrivit previziunilor 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 
începând cu 2030, schimbările climatice 
ar urma să ducă în fiecare an la 
aproximativ 250 000 de decese 
suplimentare, din cauza malnutriției, 
malariei, diareii și stresului termic;

Or. en

Amendamentul 20
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât temperatura medie la nivel 
global a crescut deja cu aproximativ 1,1 °C 
peste nivelurile preindustriale;

B. întrucât temperatura medie la nivel 
global a crescut deja cu aproximativ 1,1 °C 
peste nivelurile preindustriale, iar 
încălzirea globală antropogenică estimată 
crește în prezent cu 0,2 ºC (probabil între 
0,1 ºC și 0,3 ºC) în fiecare deceniu din 
cauza emisiilor trecute și actuale;

Or. en

Amendamentul 21
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât temperatura medie la nivel 
global a crescut deja cu aproximativ 1,1 °C 
peste nivelurile preindustriale;

B. întrucât temperatura medie la nivel 
global a crescut deja cu aproximativ 1,1 °C 
peste nivelurile preindustriale; întrucât 
relația dintre variația temperaturii și 
dioxidul de carbon nu a fost demonstrată;

Or. en

Amendamentul 22
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât temperatura medie la nivel 
global a crescut deja cu aproximativ 1,1 °C 
peste nivelurile preindustriale;

B. întrucât temperatura medie la nivel 
global a crescut deja cu mai mult de 1,1 °C 
peste nivelurile preindustriale1a;

_________________
1a 
https://library.wmo.int/index.php?lvl=noti
ce_display&id=21700#.X5qHDxS2mUk

Or. en

Amendamentul 23
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât există inegalități severe și 
tot mai mari în ceea ce privește atât 
efectele, cât și cauzele schimbărilor 
climatice, țările cele mai sărace fiind 
afectate cel mai profund și cele care au, 
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totodată, cea mai mică cotă de emisii de 
GES;

Or. en

Amendamentul 24
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Uniunea și statele sale 
membre se angajează să întreprindă acțiuni 
în domeniul climei pe baza celor mai 
recente dovezi științifice disponibile;

C. întrucât Uniunea și statele sale 
membre se angajează să întreprindă acțiuni 
în domeniul climei pe baza celor mai 
recente dovezi științifice disponibile; 
întrucât multe măsuri, precum 
contestarea energiei nucleare și 
regulamentele mai stricte decât cele ale 
concurenților UE, au intensificat 
utilizarea energiei fosile în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 25
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Uniunea și statele sale 
membre se angajează să întreprindă acțiuni 
în domeniul climei pe baza celor mai 
recente dovezi științifice disponibile;

C. întrucât Uniunea și statele sale 
membre se angajează să întreprindă acțiuni 
în domeniul climei pe baza celor mai 
recente dovezi științifice disponibile și 
ținând seama de inegalitățile existente în 
întreaga lume între regiunile mai bogate 
și cele mai sărace;

Or. en
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Amendamentul 26
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Uniunea și statele sale 
membre se angajează să întreprindă acțiuni 
în domeniul climei pe baza celor mai 
recente dovezi științifice disponibile;

C. întrucât Uniunea și statele sale 
membre se angajează să întreprindă acțiuni 
în domeniul climei pe baza celor mai 
recente dovezi științifice disponibile și pe 
baza evaluărilor impactului pe care 
acțiunile în domeniul climei îl au asupra 
întreprinderilor și competitivității 
europene;

Or. en

Amendamentul 27
Andreas Glück, Ondřej Knotek, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Uniunea și statele sale 
membre se angajează să întreprindă acțiuni 
în domeniul climei pe baza celor mai 
recente dovezi științifice disponibile;

C. întrucât Uniunea și statele sale 
membre se angajează să întreprindă acțiuni 
în domeniul climei pe baza prosperității, 
inovării, deschiderii tehnologice și celor 
mai recente dovezi științifice disponibile;

Or. en

Amendamentul 28
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Uniunea și statele sale 
membre se angajează să întreprindă acțiuni 

C. întrucât Uniunea și statele sale 
membre trebuie să se angajeze să 
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în domeniul climei pe baza celor mai 
recente dovezi științifice disponibile;

întreprindă acțiuni în domeniul climei pe 
baza celor mai recente dovezi științifice 
disponibile;

Or. en

Amendamentul 29
Pascal Canfin, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, Martin 
Hojsík, Nils Torvalds, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Uniunea și statele sale 
membre se angajează să întreprindă 
acțiuni în domeniul climei pe baza celor 
mai recente dovezi științifice disponibile;

C. întrucât Uniunea și statele sale 
membre au acum obiectivul de a atinge 
neutralitatea climatică până cel târziu în 
2050;

Or. en

Amendamentul 30
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în 2015, raportul dintre 
emisiile importate de Uniune și emisiile 
exportate din Uniune a fost de 3:1, 
aceasta importând 1 317 milioane de tone 
de CO2 și exportând 424 de milioane de 
tone1a; întrucât aceste importuri provin în 
principal din sectorul producției, al 
extracției miniere și al produselor 
agricole;
_________________
1a Paola Fezzigna, Simone Borghesi, 
Dario Caro (2019), Revising Emission 
Responsibilities through Consumption-
Based Accounting: A European and Post-
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Brexit Perspective 
(https://www.mdpi.com/2071-
1050/11/2/488).

Or. fr

Amendamentul 31
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Comisia ar trebui să 
studieze trasabilitatea produselor și a 
serviciilor pentru a identifica mai exact 
orice impact al ciclurilor de viață ale 
acestora, precum extracția și utilizarea 
materialelor, procesul de fabricație și 
utilizarea energiei, precum și modul de 
transport utilizat, cu scopul de a crea baze 
de date;

Or. en

Amendamentul 32
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
este prima piață majoră a carbonului din 
lume care abordează emisiile și a plasat 
UE în poziția de lider pe piața globală a 
carbonului, în ciuda faptului că prezintă 
deficiențe în aspecte esențiale (precum 
prevenirea relocării emisiilor de dioxid de 
carbon sau alocarea cu titlu gratuit a 
certificatelor de emisii);
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Or. en

Amendamentul 33
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii se 
concentrează mai degrabă asupra 
emisiilor Uniunii decât asupra amprentei 
de carbon a bunurilor și a produselor care 
intră în Uniune și ies din aceasta și 
întrucât este necesar ca amprenta de 
carbon a importurilor să fie abordată 
pentru competitivitatea și relocalizarea 
industriei Uniunii;

Or. en

Amendamentul 34
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât, la nivel internațional, 
90 % dintre bunuri sunt transportate pe 
mare;

Or. en

Amendamentul 35
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 este însoțită de 
lecții importante, iar propunerea Comisiei 
pentru un instrument nou de redresare, 
intitulat „Next Generation EU”, 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
consolida suveranitatea și reziliența 
europene, precum și circuitele europene 
scurte;

Or. en

Amendamentul 36
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât este esențial ca Comisia să 
aibă o viziune integrată asupra politicilor 
în domeniul climei, de exemplu, prin 
abordarea obiectivelor de reducere a 
emisiilor, precum cele pentru transportul 
maritim, într-un mod coordonat cu 
strategiile de stabilire a prețului 
carbonului;

Or. en

Amendamentul 37
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât asigurarea unei tarifări 
eficiente și semnificative a carbonului, în 
cadrul unui mediu de reglementare mai 
larg, poate acționa ca stimulent economic 

D. întrucât asigurarea unei tarifări 
eficiente și semnificative a carbonului, în 
cadrul unui mediu de reglementare mai 
larg, poate acționa ca stimulent economic 
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pentru a impulsiona investițiile în 
decarbonizarea economiei Uniunii;

pentru metodele de producție care au o 
amprentă a GES mai mică și pentru a 
impulsiona investițiile în decarbonizarea și 
circularitatea economiei Uniunii;

Or. en

Amendamentul 38
Radan Kanev

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât asigurarea unei tarifări 
eficiente și semnificative a carbonului, în 
cadrul unui mediu de reglementare mai 
larg, poate acționa ca stimulent economic 
pentru a impulsiona investițiile în 
decarbonizarea economiei Uniunii;

D. întrucât asigurarea unei tarifări 
eficiente și semnificative a carbonului, în 
cadrul unui mediu de reglementare mai 
larg, poate acționa ca stimulent economic 
pentru a impulsiona investițiile în inovare 
și în noile tehnologii, asigurând 
decarbonizarea economiei Uniunii;

Or. en

Amendamentul 39
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât asigurarea unei tarifări 
eficiente și semnificative a carbonului, în 
cadrul unui mediu de reglementare mai 
larg, poate acționa ca stimulent economic 
pentru a impulsiona investițiile în 
decarbonizarea economiei Uniunii;

D. întrucât asigurarea unei tarifări 
eficiente și semnificative a carbonului, 
însoțită de măsuri de investiție adecvate, 
în cadrul unui mediu de reglementare mai 
larg, poate acționa ca stimulent economic 
pentru a impulsiona investițiile în 
decarbonizarea economiei Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 40
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât asigurarea unei tarifări 
eficiente și semnificative a carbonului, în 
cadrul unui mediu de reglementare mai 
larg, poate acționa ca stimulent economic 
pentru a impulsiona investițiile în 
decarbonizarea economiei Uniunii;

D. întrucât asigurarea unei tarifări 
eficiente și semnificative a carbonului, în 
cadrul unui mediu de reglementare mai 
larg, poate acționa ca stimulent economic 
pentru a impulsiona investițiile în 
decarbonizarea economiei Uniunii și a 
aborda relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 41
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât asigurarea unei tarifări 
eficiente și semnificative a carbonului, în 
cadrul unui mediu de reglementare mai 
larg, poate acționa ca stimulent economic 
pentru a impulsiona investițiile în 
decarbonizarea economiei Uniunii;

D. întrucât asigurarea unei tarifări 
eficiente și semnificative a dioxidului de 
carbon generat de combustibilii fosili, în 
cadrul unui mediu de reglementare mai 
larg, poate acționa ca stimulent economic 
pentru a impulsiona investițiile în 
decarbonizarea economiei Uniunii;

Or. en

Amendamentul 42
Andreas Glück, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul



PE660.204v01-00 20/210 AM\1217596RO.docx

RO

D. întrucât asigurarea unei tarifări 
eficiente și semnificative a carbonului, în 
cadrul unui mediu de reglementare mai 
larg, poate acționa ca stimulent economic 
pentru a impulsiona investițiile în 
decarbonizarea economiei Uniunii;

D. întrucât asigurarea unei tarifări 
eficiente și semnificative a carbonului, în 
cadrul mediului de reglementare, trebuie 
să fie stimulentul economic esențial pentru 
a impulsiona investițiile în decarbonizarea 
economiei Uniunii;

Or. en

Amendamentul 43
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât comerțul poate fi un 
instrument important pentru promovarea 
dezvoltării durabile și pentru combaterea 
schimbărilor climatice; întrucât piața 
unică a UE este a doua cea mai mare 
piață de consum din lume, plasând 
Uniunea într-o poziție unică pentru a 
influența normele globale și, totodată, 
pentru a ține seama pe deplin de 
amprenta sa de carbon;

Or. en

Amendamentul 44
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Javi López, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Simona Bonafè, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât UE a reușit, în ultimele 
decenii, să decupleze cu succes emisiile de 
gaze cu efect de seră de creșterea 
economică, emisiile de gaze cu efect de 
seră scăzând cu 23,2 % în perioada 1990-
2018, iar PIB-ul crescând cu peste 60 % 
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în această perioadă;

Or. en

Amendamentul 45
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, 
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât UE ar trebui să accepte că 
o țară terță a înființat un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, dacă această țară pune în 
aplicare un preț al carbonului mai mare;

Or. en

Amendamentul 46
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât nivelul crescut de ambiție 
al UE în ceea ce privește schimbările 
climatice va crește riscul de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru 
industriile europene;

Or. en

Amendamentul 47
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât echitatea este un principiu 
director al Convenției-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(CCONUSC) și al Acordului de la Paris;

Or. en

Amendamentul 48
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât schimbările climatice 
constituie unul dintre principalii factori 
determinanți ai degradării mediului, 
având un impact negativ asupra 
securității alimentare și a aprovizionării 
cu apă, a accesului la resursele naturale, 
a sănătății umane și a migrației; întrucât 
aceste fenomene amenință direct sau 
indirect și exercitarea deplină a 
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
la viață, apă și salubritate, alimente, 
sănătate și locuință; întrucât capacitatea 
populației de a se adapta la schimbările 
climatice este strâns legată de accesul său 
la drepturile de bază ale omului și de 
sănătatea ecosistemelor de care depinde 
pentru subzistență și bunăstare; întrucât 
schimbările climatice ar putea inversa 
dezvoltarea umană prin reducerea 
productivității agricole, creșterea 
insecurității alimentare și a aprovizionării 
cu apă, expunerea crescută la dezastre 
naturale extreme, colapsul ecosistemelor 
și creșterea riscurilor pentru sănătate;

Or. en

Amendamentul 49
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Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât raportul Înaltului 
Consiliu pentru Climă din Franța, 
publicat la 6 octombrie, constată că 
amprenta de carbon totală a Franței, dacă 
se includ produsele importate, este cu 
aproximativ 70 % mai mare decât emisiile 
sale naționale; întrucât este probabil ca 
astfel de tendințe să fie similare în cazul 
altor state membre;

Or. en

Amendamentul 50
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu 
au reușit să-și demonstreze eficacitatea în 
ceea ce privește decarbonizarea necesară 
a sectoarelor în cauză,

eliminat

Or. en

Amendamentul 51
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente eliminat
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privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu 
au reușit să-și demonstreze eficacitatea în 
ceea ce privește decarbonizarea necesară 
a sectoarelor în cauză,

Or. en

Amendamentul 52
Anna Zalewska, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu 
au reușit să-și demonstreze eficacitatea în 
ceea ce privește decarbonizarea necesară 
a sectoarelor în cauză,

eliminat

Or. en

Amendamentul 53
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu 
au reușit să-și demonstreze eficacitatea în 
ceea ce privește decarbonizarea necesară 
a sectoarelor în cauză,

eliminat

Or. en

Amendamentul 54
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Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu 
au reușit să-și demonstreze eficacitatea în 
ceea ce privește decarbonizarea necesară 
a sectoarelor în cauză,

eliminat

Or. en

Amendamentul 55
Andreas Glück

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu 
au reușit să-și demonstreze eficacitatea în 
ceea ce privește decarbonizarea necesară 
a sectoarelor în cauză,

eliminat

Or. en

Amendamentul 56
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Dolors Montserrat, Maria Spyraki, Edina Tóth, Inese Vaidere, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 

E. întrucât dreptul existent al Uniunii 
a fost eficace în ceea ce privește atingerea 
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carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu au 
reușit să-și demonstreze eficacitatea în 
ceea ce privește decarbonizarea necesară a 
sectoarelor în cauză,

obiectivelor climatice adoptate până în 
prezent, iar decarbonizarea diferitelor 
sectoare ale economiei progresează, deși 
nu în ritmul necesar atingerii obiectivului 
sporit de reducere a GES până în 2030;

Or. en

Amendamentul 57
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu au 
reușit să-și demonstreze eficacitatea în 
ceea ce privește decarbonizarea necesară 
a sectoarelor în cauză,

E. întrucât dreptul Uniunii prevede 
dispoziții privind relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon în cadrul sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
ceea ce contribuie la acceptarea acestuia; 
întrucât sistem de comercializare a 
certificatelor de emisii s-a dovedit a fi cel 
mai eficace și eficient instrument al 
Uniunii pentru reducerea emisiilor de 
CO2;

Or. en

Amendamentul 58
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen, Danilo Oscar Lancini

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu au 
reușit să-și demonstreze eficacitatea în 
ceea ce privește decarbonizarea necesară a 
sectoarelor în cauză,

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii s-au 
dovedit neadecvate în ceea ce privește 
protejarea necesară a sectoarelor în cauză 
împotriva relocării emisiilor de dioxid de 
carbon; întrucât trebuie să se acorde 
prioritate modificării deciziilor existente 
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care subminează competitivitatea pieței 
interne, precum și impunerii unor taxe la 
import;

Or. en

Amendamentul 59
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu au 
reușit să-și demonstreze eficacitatea în 
ceea ce privește decarbonizarea necesară 
a sectoarelor în cauză,

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii ar 
trebui să fie îmbunătățite pentru a proteja 
competitivitatea industriei europene în 
raport cu concurenții din țări care au un 
nivel mai scăzut de ambiție în materie de 
climă;

Or. en

Amendamentul 60
Radan Kanev

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu au 
reușit să-și demonstreze eficacitatea în 
ceea ce privește decarbonizarea necesară a 
sectoarelor în cauză,

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii au dat 
dovadă de o eficacitate moderată în ceea 
ce privește decarbonizarea necesară a 
sectoarelor în cauză;

Or. en

Amendamentul 61
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Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu au 
reușit să-și demonstreze eficacitatea în ceea 
ce privește decarbonizarea necesară a 
sectoarelor în cauză,

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu au 
reușit să-și demonstreze eficacitatea în ceea 
ce privește decarbonizarea necesară a 
sectoarelor în cauză și, pe de altă parte, au 
condus la profituri excepționale 
nejustificate pentru întreprinderile 
beneficiare, astfel cum a subliniat Curtea 
de Conturi Europeană1a;
_________________
1a Raportul special al Curții de Conturi 
Europene nr. 18/2020, intitulat „Sistemul 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii: alocarea cu titlu gratuit a 
certificatelor ar fi trebuit să fie mai bine 
direcționată”.

Or. en

Amendamentul 62
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu au 
reușit să-și demonstreze eficacitatea în ceea 
ce privește decarbonizarea necesară a 
sectoarelor în cauză,

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu au 
reușit să-și demonstreze eficacitatea în ceea 
ce privește decarbonizarea necesară a 
sectoarelor în cauză; întrucât relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon este 
dăunătoare pentru UE din punct de 
vedere nu numai economic, ci și social, 
reprezentând totodată o amenințare 
globală pentru mediu;
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Or. en

Amendamentul 63
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu au 
reușit să-și demonstreze eficacitatea în ceea 
ce privește decarbonizarea necesară a 
sectoarelor în cauză,

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu au 
reușit să-și demonstreze eficacitatea în ceea 
ce privește decarbonizarea necesară a 
sectoarelor în cauză; întrucât măsurile de 
decarbonizare ale Uniunii au fost 
subminate în special de alocarea cu titlu 
gratuit a certificatelor de emisii;

Or. en

Amendamentul 64
Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii nu au 
reușit să-și demonstreze eficacitatea în 
ceea ce privește decarbonizarea necesară a 
sectoarelor în cauză,

E. întrucât dispozițiile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prevăzute de dreptul Uniunii au 
contribuit la reducerea riscului de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon, 
dar întrucât trebuie depuse eforturi 
suplimentare pentru a realiza 
decarbonizarea necesară a sectoarelor în 
cauză;

Or. fr

Amendamentul 65
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Andreas Glück, Ulrike Müller, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât un CBAM eficace, sigur 
din punct de vedere juridic și adecvat din 
punct de vedere birocratic nu poate fi 
considerat un obiectiv în sine, ci trebuie 
considerat un pas potrivit către realizarea 
unei stabiliri globale a prețului 
carbonului într-un cadru de politici în 
domeniul climei dezechilibrat la nivel 
mondial, și, prin urmare, așteptările în 
ceea ce privește capacitatea acestuia de a-
și îndeplini obiectivul ar trebui să se 
bazeze pe ipoteze realiste;

Or. en

Amendamentul 66
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, până în prezent, Uniunea 
a subvenționat poluarea generată de 
industria grea prin intermediul alocării cu 
titlu gratuit a certificatelor de emisii în 
temeiul EU ETS, sub forma unor măsuri 
care pretindeau să stopeze „relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon”, deși, din 
cauza politicilor în domeniul climei, nu 
există nicio dovadă că „relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon” a avut loc;

Or. en

Amendamentul 67
Manuel Bompard
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât alocarea cu titlu gratuit a 
certificatelor de emisii în cadrul EU ETS 
a contribuit în mod semnificativ la 
eșecurile acestui sistem și nu a permis ca 
decarbonizarea industriilor vizate să fie 
realizată într-o măsură suficientă pentru 
a asigura respectarea angajamentelor UE 
în materie de schimbări climatice;

Or. fr

Amendamentul 68
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât cadrul UE nu încurajează 
îmbunătățirea determinării emisiilor de 
carbon prin bilanțuri de masă în sectorul 
exploatării terenurilor, schimbării 
destinației terenurilor și silviculturii din 
UE, nici nu descurajează metodele de 
producție care cauzează despăduriri, 
degradarea pădurilor și conversia 
ecosistemelor valoroase și bogate în 
carbon;

Or. en

Amendamentul 69
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât președintele nou ales al 
SUA, Joe Biden, a adoptat o poziție 
favorabilă cu privire la o taxă pe carbon 
la frontiere pentru a forța țările care 
exportă bunuri în Statele Unite să-și 
îndeplinească obligațiile în materie de 
climă și de mediu și pentru a deschide o 
oportunitate nouă de cooperare cu UE în 
ceea ce privește stabilirea prețului 
carbonului pentru a-i determina pe 
poluatori să plătească cota care le revine 
în combaterea crizei climatice;

Or. en

Amendamentul 70
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât președintele nou ales al 
SUA, Joe Biden, s-a angajat, în platforma 
sa electorală, să impună „taxe pe carbon 
la frontieră sau cote de carbon la 
frontieră pentru bunurile cu intensitate 
ridicată a carbonului care provin din țări 
care nu își îndeplinesc obligațiile în 
materie de climă și de mediu”;

Or. en

Amendamentul 71
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât combaterea schimbărilor 



AM\1217596RO.docx 33/210 PE660.204v01-00

RO

climatice este un factor care contribuie la 
competitivitate și la justiția socială și are 
un potențial major în ceea ce privește 
dezvoltarea industrială, crearea de locuri 
de muncă, inovarea și dezvoltarea 
regională;

Or. en

Amendamentul 72
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât alocarea cu titlu gratuit a 
certificatelor de emisii continuă să 
înregistreze un nivel ridicat (reprezentând 
peste 40 % din numărul total de 
certificate) și nu include pe deplin 
sectoare precum industria energetică, 
transporturile sau aviația;

Or. en

Amendamentul 73
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât nivelul crescut de ambiție 
al UE în ceea ce privește schimbările 
climatice poate crește riscul de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru 
industriile europene;

Or. en
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Amendamentul 74
Radan Kanev

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât nivelul crescut de ambiție 
a UE în ceea ce privește schimbările 
climatice va crește riscul de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru 
industriile europene;

Or. en

Amendamentul 75
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât estimarea cu exactitate a 
conținutului de carbon actual al tuturor 
bunurilor nu este încă fezabilă;

Or. en

Amendamentul 76
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât modalitățile actuale de 
funcționare a EU ETS nu au făcut 
posibilă stabilirea unui preț al carbonului 
care să poată încuraja decarbonizarea 
efectivă a industriilor europene; întrucât 
plafoanele actuale de emisii din cadrul 
EU ETS și evoluția acestora nu permit 



AM\1217596RO.docx 35/210 PE660.204v01-00

RO

îndeplinirea obiectivului de limitare a 
creșterii temperaturii globale la 1,5 °C în 
raport cu nivelurile preindustriale; 
întrucât pandemia de COVID-19 are 
efecte adverse asupra funcționării EU 
ETS pe termen scurt și mediu;

Or. fr

Amendamentul 77
Andreas Glück, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât lipsa de experiență 
practică în ceea ce privește punerea în 
aplicare obligă instituțiile Uniunii să 
procedeze cu precauție în etapele către un 
CBAM și să recunoască necesitatea ca 
orice progres să fie însoțit de evaluare, 
reevaluare și colectarea de dovezi, pentru 
a nu crea consecințe neintenționate 
pentru întreprinderile interne, în special 
întreprinderile mici și mijlocii, și pentru 
standardele de mediu și climatice deja 
atinse și pentru a nu risca o relocare 
suplimentară a emisiilor de dioxid de 
carbon și a investițiilor;

Or. en

Amendamentul 78
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât punerea în aplicare 
simultană a unui CBAM și a alocării de 
certificate în temeiul EU ETS ar conduce 
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la o dublă protecție și la un tratament 
preferențial pentru industriile UE; 
întrucât această practică ar putea fi 
incompatibilă cu cadrul de reglementare 
al OMC;

Or. en

Amendamentul 79
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât statele membre ale UE 
acordă multe subvenții industriilor mari 
consumatoare de energie prin sprijin 
fiscal, inclusiv facilități fiscale pentru 
utilizarea energiei, precum și prin sprijin 
pentru prețuri și venit pentru 
întreprinderile și procesele mari 
consumatoare de energie;

Or. en

Amendamentul 80
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât în prezent nu există 
elemente concrete care să demonstreze 
existența riscului de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon; întrucât obiectivul 
Uniunii de realizare a neutralității 
climatice nu trebuie atins totuși în 
detrimentul țărilor terțe și, în special, al 
celor în curs de dezvoltare, prin exportul 
industriilor sale poluante și nocive pentru 
mediu și pentru populațiile locale;
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Or. fr

Amendamentul 81
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Ed (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ed. întrucât emisiile asociate 
schimburilor comerciale (aproximativ 
8 miliarde de tone în 2015) reprezintă un 
sfert din totalul emisiilor generate la nivel 
mondial (aproximativ 32 de miliarde)1a; 
întrucât emisiile provenite din transportul 
internațional reprezintă principala 
problemă de mediu generată de 
schimburile comerciale internaționale; 
întrucât, în perioada 1990-2013, emisiile 
asociate transportului de mărfuri au 
crescut cu 75 %1b; întrucât, potrivit 
OCDE, emisiile asociate transportului 
internațional de mărfuri ar putea crește 
cu 290 % până în 20501c; întrucât aceste 
emisii sunt excluse din inventarele 
naționale și nu sunt vizate de 
angajamentele țărilor în temeiul 
Acordului de la Paris,
_________________
1a Banque de France (2020), Les 
émissions de CO2 dans le commerce 
international (Emisiile de CO2 în 
comerțul 
internațional)(https://publications.banque
-
france.fr/sites/default/files/medias/docum
ents/820084_bdf228-1_co2_vf.pdf).
1b Conseil d'analyse économique (2017), 
Commerce et climat: pour une 
réconciliation (Comerț și climă: către 
conciliere)(http://www.cae-
eco.fr/staticfiles/pdf/cae-note037v2.pdf).
1c OCDE (2015), Aligner les politiques 
pour une économie bas carbone 
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(Alinierea politicilor în favoarea unei 
economii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon)(https://www.oecd.org/fr/environn
ement/cc/aligning-policies-for-a-low-
carbon-economy-synthesis-french.pdf).

Or. fr

Amendamentul 82
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este profund îngrijorat de faptul că, 
în prezent, niciuna dintre contribuțiile 
stabilite la nivel național (CSN) prezentate, 
inclusiv cele ale Uniunii și ale statelor sale 
membre, nu respectă obiectivul ce constă 
în continuarea eforturilor de a limita 
creșterea temperaturii globale la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale;

1. este profund îngrijorat de faptul că, 
în prezent, niciuna dintre contribuțiile 
stabilite la nivel național (CSN) prezentate, 
inclusiv cele ale Uniunii și ale statelor sale 
membre, nu respectă obiectivul ce constă 
în continuarea eforturilor de a limita 
creșterea temperaturii globale la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale și regretă că 
Uniunea și statele membre nu contribuie 
la obiectivul de 1,5 °C prevăzut de 
Acordul de la Paris; invită toate statele 
membre să își revizuiască imediat CSN 
pentru a contribui în mod echitabil la 
obiectivul de 1,5 °C prevăzut de Acordul 
de la Paris;

Or. en

Amendamentul 83
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este profund îngrijorat de faptul că, 
în prezent, niciuna dintre contribuțiile 
stabilite la nivel național (CSN) prezentate, 

1. este profund îngrijorat de faptul că, 
în prezent, niciuna dintre contribuțiile 
stabilite la nivel național (CSN) prezentate, 
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inclusiv cele ale Uniunii și ale statelor sale 
membre, nu respectă obiectivul ce constă 
în continuarea eforturilor de a limita 
creșterea temperaturii globale la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale;

inclusiv cele ale Uniunii și ale statelor sale 
membre, nu respectă obiectivul ce constă 
în continuarea eforturilor de a limita 
creșterea temperaturii globale la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale; observă că 
relocarea persoanelor în UE contribuie la 
creșterea populației în țările de origine și, 
prin urmare, la suprapopularea globală, 
conducând la distrugerea mediului;

Or. en

Amendamentul 84
Pascal Canfin, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, 
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este profund îngrijorat de faptul că, 
în prezent, niciuna dintre contribuțiile 
stabilite la nivel național (CSN) prezentate, 
inclusiv cele ale Uniunii și ale statelor sale 
membre, nu respectă obiectivul ce constă 
în continuarea eforturilor de a limita 
creșterea temperaturii globale la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale;

1. este profund îngrijorat de faptul că, 
în prezent, niciuna dintre contribuțiile 
stabilite la nivel național (CSN) prezentate, 
inclusiv cele ale Uniunii și ale statelor sale 
membre, nu respectă obiectivul ce constă 
în menținerea creșterii temperaturii 
globale mult sub 2 °C, astfel cum este 
prevăzut de Acordul de la Paris, și, 
totodată, în continuarea eforturilor de a 
limita creșterea temperaturii globale la 
1,5 °C peste nivelurile preindustriale;

Or. en

Amendamentul 85
Anna Zalewska, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este profund îngrijorat de faptul că, 
în prezent, niciuna dintre contribuțiile 

1. este îngrijorat de faptul că, în 
prezent, niciuna dintre contribuțiile 
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stabilite la nivel național (CSN) prezentate, 
inclusiv cele ale Uniunii și ale statelor sale 
membre, nu respectă obiectivul ce constă 
în continuarea eforturilor de a limita 
creșterea temperaturii globale la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale;

stabilite la nivel național (CSN) prezentate, 
inclusiv cea a Uniunii, nu respectă 
obiectivul pe termen lung cu privire la 
temperatură, prevăzut de Acordul de la 
Paris;

Or. en

Amendamentul 86
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este profund îngrijorat de faptul 
că, în prezent, niciuna dintre contribuțiile 
stabilite la nivel național (CSN) prezentate, 
inclusiv cele ale Uniunii și ale statelor sale 
membre, nu respectă obiectivul ce constă 
în continuarea eforturilor de a limita 
creșterea temperaturii globale la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale;

1. observă că, în prezent, niciuna 
dintre contribuțiile stabilite la nivel 
național (CSN) prezentate, inclusiv cele ale 
Uniunii și ale statelor sale membre, nu 
respectă obiectivul ce constă în continuarea 
eforturilor de a limita creșterea 
temperaturii globale la 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale;

Or. en

Amendamentul 87
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reiterează faptul că UE este 
responsabilă pentru doar aproximativ 
10 % din emisiile globale de CO2;

Or. en

Amendamentul 88
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Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește obligațiile 
internaționale ale UE în materie de climă 
și mediu, în special în temeiul Acordului 
de la Paris; subliniază că, potrivit 
raportului Programului Organizației 
Națiunilor Unite pentru Mediu din 2019, 
emisiile globale ar trebui să scadă cu 
7,6 % pe an până în 2030, pentru a 
menține creșterea temperaturii globale 
sub pragul de 1,5 °C1a; constată că acest 
lucru implică pentru Uniune o scădere a 
emisiilor de cel puțin 65 % până în 2030; 
subliniază că această constatare științifică 
este în concordanță cu cerințele formulate 
de asociațiile de protecție a mediului și de 
mișcările cetățenești în favoarea climei;
_________________
1a Programul Organizației Națiunilor 
Unite pentru Mediu (2019), Raportul 
privind discrepanțele în materie de emisii, 
2019 
(https://wedocs.unep.org/bitstream/handle
/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y).

Or. fr

Amendamentul 89
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. ia act de divergența semnificativă 
a eforturilor depuse de diferite țări în 
legătură cu clima; subliniază că politica 
UE privind clima trebuie să meargă mână 
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în mână cu o creștere economică și o 
competitivitate sporite ale industriei 
europene, pe baza principiilor unei 
concurențe libere și loiale; este de opinie 
că CBAM ar trebui să servească la 
stimularea eforturilor internaționale de 
combatere a schimbărilor climatice, prin 
urmare, solicită Comisiei să ia în 
considerare toate opțiunile disponibile la 
elaborarea de propuneri cu privire la 
orice astfel de mecanisme;

Or. en

Amendamentul 90
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că UE are 
responsabilitatea istorică de a fi cel mai 
ambițios semnatar al Acordului de la 
Paris, atât prin propriile sale 
angajamente, cât și prin asistența sa 
pentru ceilalți, și că ar trebui să își 
recunoască obligația în materie de climă 
și de mediu și să ia măsuri în această 
privință;

Or. en

Amendamentul 91
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază că inventarele naționale 
ale emisiilor, instituite în cadrul 
Convenției-cadru a Națiunilor Unite 
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asupra schimbărilor climatice, sunt 
elaborate pe teritoriul național; 
reamintește că obiectivele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră adoptate 
de Uniune vizează doar aceste emisii 
teritoriale; consideră că această sferă de 
aplicare nu include partea de 
responsabilitate a Uniunii în ceea ce 
privește schimburile sale comerciale 
internaționale și modelul său de consum; 
îndeamnă Uniunea și statele membre să 
integreze, de asemenea, o abordare a 
amprentei de carbon în elaborarea 
obiectivelor lor climatice;

Or. fr

Amendamentul 92
Anna Zalewska, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris;

eliminat

Or. en

Amendamentul 93
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris;

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii, și anume 
SUA, Brazilia și Arabia Saudită, în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris; insistă 
ca Comisia și Consiliul să coopereze cu 
bună credință cu toate părțile și, de 
asemenea, să conducă discuțiile cu privire 
la modul în care procesul decizional din 
CCONUSC să devină mai echitabil, mai 
transparent și mai puțin vulnerabil la 
blocaje;

Or. en

Amendamentul 94
Laura Huhtasaari, Danilo Oscar Lancini, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris;

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris; 
subliniază că, deși emisiile de CO2 au 
crescut în multe țări terțe, emisiile UE-27 
au scăzut; observă că UE nu trebuie să 
compromită competitivitatea propriei sale 
industrii acordând un avantaj competitiv 
producției din afara UE;

Or. en
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Amendamentul 95
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris;

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris; regretă 
în special decizia Statelor Unite ale 
Americii de a se retrage din Acordul de la 
Paris;

Or. fr

Amendamentul 96
Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris;

2. regretă comportamentul 
necooperant al unora dintre partenerii 
comerciali ai Uniunii în negocierile 
internaționale privind clima, după cum s-a 
constatat recent în cadrul COP25; 
consideră că acest comportament afectează 
negativ capacitatea noastră colectivă la 
nivel mondial de a atinge obiectivele 
Acordului de la Paris, în condițiile în care 
doar un efort colectiv la nivel 
internațional va permite îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în Acordul de la 
Paris;

Or. fr
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Amendamentul 97
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Marian-Jean Marinescu, Dolors Montserrat, Maria Spyraki, Edina Tóth, Inese Vaidere, 
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris;

2. este de părere că numai un efort 
internațional colectiv poate conduce la 
atingerea obiectivelor ambițioase stabilite 
de Acordul de la Paris, și invită partenerii 
comerciali ai Uniunii la o abordare mai 
cooperantă în negocierile internaționale 
privind clima, care să conducă la 
adoptarea măsurilor necesare și 
ambițioase care vor permite atingerea 
obiectivelor;

Or. en

Amendamentul 98
Pascal Canfin, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris;

2. regretă profund comportamentul 
necooperant al unora dintre partenerii 
comerciali ai Uniunii în negocierile 
internaționale privind clima din ultimii 
ani, după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25;

Or. en
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Amendamentul 99
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris;

2. îndeamnă și încurajează toți 
partenerii internaționali ai Uniunii să 
adopte un comportament bazat pe știință 
și constructiv în negocierile internaționale 
privind clima, precum și să colaboreze 
pentru a atinge obiectivele Acordului de la 
Paris;

Or. en

Amendamentul 100
Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris;

2. este îngrijorat de lipsa de 
cooperare dintre unii dintre partenerii 
comerciali ai Uniunii în negocierile 
internaționale privind clima, după cum s-a 
constatat recent în cadrul COP25; 
consideră că această lipsă de cooperare 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris;

Or. en

Amendamentul 101
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris;

2. observă comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a reduce 
emisiile de GES;

Or. en

Amendamentul 102
Andreas Glück, Ulrike Müller, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă profund comportamentul 
necooperant și neloial al unora dintre 
partenerii comerciali ai Uniunii în 
negocierile internaționale privind clima, 
după cum s-a constatat recent în cadrul 
COP25; consideră că acest comportament 
afectează negativ capacitatea noastră 
colectivă la nivel mondial de a atinge 
obiectivele Acordului de la Paris;

2. observă nivelul de ambiție diferit al 
unora dintre partenerii comerciali ai 
Uniunii în negocierile internaționale 
privind clima, după cum s-a constatat 
recent în cadrul COP25; consideră că 
acesta afectează negativ capacitatea 
noastră colectivă la nivel mondial de a 
atinge obiectivele Acordului de la Paris;

Or. en

Amendamentul 103
Radan Kanev

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța ca UE să 
preia conducerea creării unei coaliții cu 
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alte jurisdicții care se implică cu 
seriozitate în stabilirea prețului 
carbonului și/sau care au semnat 
angajamente pentru decarbonizarea 
industriei grele și care se confruntă cu 
probleme similare în ceea ce privește 
modul de a aborda relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon; consideră că ar trebui 
să se realizeze încercări oneste de a găsi o 
soluție multilaterală la această problemă, 
care să permită găsirea unor abordări 
comune cu privire la măsurile de 
combatere a relocării emisiilor de dioxid 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 104
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că un CBAM are 
potențialul de a stimula țările și 
întreprinderile din afara UE să adopte și 
să pună în aplicare politici mai 
ambițioase pentru a își reduce emisiile și a 
își limita amprenta de mediu;

Or. en

Amendamentul 105
Radan Kanev

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. speră la restabilirea cooperării 
dintre UE și SUA în combaterea 
schimbărilor climatice, prin crearea unui 
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parteneriat esențial ca răspuns comun la 
provocarea pe care o reprezintă 
accelerarea acțiunilor în domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 106
Radan Kanev

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. subliniază necesitatea unui efort 
diplomatic paralel pentru a asigura că 
țările din vecinătatea UE, care au cele 
mai multe relații comerciale cu UE și care 
probabil sunt cele mai afectate, sunt 
implicate încă dintr-o fază incipientă; 
observă că aceste țări sunt cele cu care 
UE are o relație comercială și de 
coordonare a politicilor de lungă durată și 
care este probabil să aibă, astfel, o 
abordare constructivă în găsirea unei 
soluții comune în această regiune;

Or. en

Amendamentul 107
Radan Kanev

Propunere de rezoluție
Punctul 2 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2d. subliniază necesitatea ca UE să se 
implice în dialoguri cu țările în curs de 
dezvoltare pe tema modului în care le-ar 
putea afecta ajustările la frontieră ale 
emisiilor de dioxid de carbon și pe tema 
măsurilor de asistență tehnică și 
financiară care ar putea fi luate pentru a 
gestiona orice impact;
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Or. en

Amendamentul 108
Radan Kanev

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial;

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial; subliniază, totuși, importanța 
asigurării că această responsabilitate nu 
are ca rezultat relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon, care poate apărea „fie 
pentru că producția este transferată din 
UE către alte țări cu un nivel mai scăzut 
de ambiție în ceea ce privește reducerea 
emisiilor, fie pentru că produsele UE sunt 
înlocuite cu produse importate, cu un 
factor de emisie de CO2 mai mare”, astfel 
cum se menționează în Comunicarea 
intitulată „Pactul verde european”; 

Or. en

Amendamentul 109
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial;

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial; subliniază, totuși, importanța 
asigurării că această responsabilitate nu 
are ca rezultat relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon, care poate apărea „fie 
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pentru că producția este transferată din 
UE către alte țări cu un nivel mai scăzut 
de ambiție în ceea ce privește reducerea 
emisiilor, fie pentru că produsele UE sunt 
înlocuite cu produse importate, cu un 
factor de emisie de CO2 mai mare”, astfel 
cum se menționează în Comunicarea 
intitulată „Pactul verde european”;

Or. en

Amendamentul 110
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial;

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial; subliniază importanța asigurării 
că această responsabilitate nu are ca 
rezultat relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon, care poate apărea „fie pentru că 
producția este transferată din UE către 
alte țări cu un nivel mai scăzut de ambiție 
în ceea ce privește reducerea emisiilor, fie 
pentru că produsele UE sunt înlocuite cu 
produse importate, cu un factor de emisie 
de CO2 mai mare”, astfel cum se 
menționează în Comunicarea intitulată 
„Pactul verde european”;

Or. en

Amendamentul 111
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Dolors Montserrat, Maria Spyraki, Edina Tóth, Inese Vaidere, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la 
nivel mondial;

3. subliniază că Uniunea a fost 
întotdeauna un campion al acțiunilor în 
domeniul climei la nivel mondial, lucru 
dovedit de adoptarea obiectivului de 
atingere a neutralității climatice până în 
2050 și de creșterea obiectivului său de 
reducere a GES până în 2030; consideră 
că Uniunea are oportunitatea de a deveni 
un model exemplar pentru o tranziție 
verde și favorabilă climei, dacă atingerea 
obiectivelor climatice ambițioase este 
cuplată cu creșterea economică și cu 
creșterea nivelului de trai al cetățenilor 
săi;

Or. en

Amendamentul 112
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial;

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial; regretă că, până în prezent, 
Uniunea mai mult s-a felicitat singură, 
decât a fost un lider adevărat; reamintește 
principiul CCONUSC al 
„responsabilităților comune, dar 
diferențiate și al capacităților aferente”, 
care conferă Uniunii și statelor membre o 
responsabilitate deosebită și recunoaște 
capacitatea lor de a acționa;

Or. en

Amendamentul 113
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Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial;

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial; încurajează cu fermitate 
Comisia să își intensifice diplomația în 
domeniul climei înaintea adoptării 
propunerii sale legislative pentru un 
CBAM, și, în special, să asigure un dialog 
continuu cu partenerii comerciali pentru 
a stimula acțiuni globale în domeniul 
climei;

Or. en

Amendamentul 114
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial;

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial; reamintește că Uniunea și statele 
sale membre au o responsabilitate istorică 
majoră în ceea ce privește acumularea de 
gaze cu efect de seră în atmosferă și, prin 
urmare, în ceea ce privește încălzirea 
globală actuală;

Or. fr

Amendamentul 115
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen, Danilo Oscar Lancini
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial;

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial, dar că acest lucru nu trebuie să 
fie în detrimentul competitivității propriei 
noastre industrii; subliniază că UE este 
sursa a aproximativ 8,5 % din emisiile 
globale;

Or. en

Amendamentul 116
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial;

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial în ceea ce privește tranziția la o 
economie cu zero emisii nete de gaze cu 
efect de seră;

Or. ro

Amendamentul 117
Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 3. subliniază că Uniunea trebuie să 
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responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial;

joace un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial, în cooperare cu toate celelalte 
mari economii industrializate de la nivel 
mondial;

Or. fr

Amendamentul 118
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la 
nivel mondial;

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a se 
angaja în mod semnificativ în combaterea 
relocării emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 119
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial;

3. observă că Uniunea se străduiește 
să își asume un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 120
Marek Paweł Balt
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Uniunea are 
responsabilitatea și posibilitatea de a-și 
asuma un rol de lider în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice la nivel 
mondial;

3. subliniază că Uniunea are 
posibilitatea de a-și asuma un rol de lider 
în acțiunile de combatere a schimbărilor 
climatice la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 121
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că Parlamentul 
European a declarat starea de urgență 
climatică și de mediu; subliniază că 
Parlamentul a însărcinat Comisia să 
evalueze pe deplin impactul asupra climei 
și mediului al tuturor propunerilor 
legislative și bugetare relevante și să se 
asigure, pe de o parte, că acestea sunt 
complet aliniate cu obiectivul de limitare 
a încălzirii globale sub 1,5 °C și, pe de 
altă parte, că nu au ca efect pierderea 
biodiversității; solicită revizuirea 
profundă a politicii comerciale a Uniunii 
și alinierea deplină la aceste obiective;

Or. fr

Amendamentul 122
Petros Kokkalis

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

3a. subliniază că punerea în aplicare a 
unui CBAM nu va conduce propriu-zis la 
reduceri ale emisiilor la nivel mondial; 
subliniază că, pentru a aborda emisiile de 
gaze cu efect de seră, sunt necesare 
acțiuni concertate în domeniul climei la 
nivel mondial; invită Comisia să utilizeze 
toate canalele diplomatice și întreaga sa 
competență diplomatică în forumurile 
internaționale privind clima pentru a 
implica țările terțe, în special emițătorii 
mari, să adopte politici privind clima și de 
mediu mai stricte;

Or. en

Amendamentul 123
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Marian-Jean Marinescu, Dolors Montserrat, Maria Spyraki, Edina Tóth, Inese Vaidere, 
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază cu fermitate că succesul 
politicilor europene privind clima depinde 
de succesul economiei și al 
întreprinderilor din Europa, inclusiv al 
IMM-urilor; invită, prin urmare, Comisia 
să bazeze orice propunere legislativă pe o 
evaluare detaliată a impactului, care să ia 
în considerare impactul CBAM asupra 
competitivității exportatorilor europeni, 
precum și posibilele măsuri de 
contracarare luate de țările terțe afectate 
împotriva industriilor europene;

Or. en

Amendamentul 124
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Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată că schimbările climatice 
reprezintă o amenințare globală, iar 
Europa nu poate, singură, să îi pună 
capăt; subliniază în acest sens importanța 
cooperării cu țările partenere care 
este esențială pentru a consolida căile de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care sunt compatibile cu Acordul de 
la Paris;

Or. ro

Amendamentul 125
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. evidențiază rolul central al 
cetățenilor și consumatorilor în 
tranziția energetică, stimularea și 
sprijinirea opțiunilor consumatorilor în 
sensul reducerii impactului asupra climei 
prin implicarea în activității sustenabile și 
obținerea de beneficii colaterale care 
contribuie la îmbunătățirea calității vieții;

Or. ro

Amendamentul 126
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Marian-Jean Marinescu, Dolors Montserrat, Maria Spyraki, Edina Tóth, Esther de 
Lange

Propunere de rezoluție
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Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. reamintește că multe soluții 
tehnice pentru atenuarea CO2 se află încă 
în etapa-pilot și sunt departe de a fi 
fezabile din punct de vedere economic; 
subliniază că ambiția climatică sporită a 
UE care se află în centrul Pactului verde 
va spori riscul de relocare a emisiilor de 
carbon în multe sectoare industriale;

Or. en

Amendamentul 127
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 
1990; subliniază, însă, că acest obiectiv 
nu reprezintă cea mai mare ambiție 
posibilă a Uniunii, nici nu reflectă 
principiul echității și responsabilitățile 
comune, dar diferențiate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 128
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Marian-Jean Marinescu, Dolors Montserrat, Maria Spyraki, Edina Tóth, Inese Vaidere, 
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă 
a Uniunii, nici nu reflectă principiul 
echității și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază că aceasta trebuie să fie 
cuplată cu stimulente pentru întreprinderi 
pentru a-și transforma activitățile în 
tranziția către o economie verde, precum 
și cu aranjamente de reglementare care 
împiedică relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și care creează condiții de 
concurență echitabile pentru 
întreprinderile și industriile europene în 
tranziție, protejând astfel locurile de 
muncă și investițiile din UE prin 
aplicarea prețului adecvat pentru intrarea 
indirectă de carbon (amprenta de carbon 
a bunurilor consumate în UE și produse 
în țări terțe);

Or. en

Amendamentul 129
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate; își exprimă profunda 
îngrijorare cu privire la faptul că, potrivit 
evaluării de impact a Comisiei, în lipsa 
absorbțiilor realizate de absorbanții de 
carbon, obiectivul real propus de Comisie 
în ceea ce privește emisiile este de doar 
52,8 % până în 20301a;
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_________________
1a 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files
/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf

Or. fr

Amendamentul 130
Ulrike Müller, Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă 
a Uniunii, nici nu reflectă principiul 
echității și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază importanța stabilirii unei 
traiectorii bine echilibrate pentru 
reducerea emisiilor de CO2 care să 
permită Uniunii să își îndeplinească 
angajamentele asumate în temeiul 
Acordului de la Paris și să atingă 
obiectivul de neutralitate climatică până 
în 2050, fără a plasa, pe termen scurt, o 
sarcină prea mare asupra economiei, cu 
scopul de a permite investiții necesare pe 
termen lung în C&I;

Or. en

Amendamentul 131
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Javi López, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Simona Bonafè, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
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cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate; subliniază, în acest sens, 
poziția Parlamentului European care 
solicită un obiectiv climatic revizuit 
pentru 2030 de reducere a emisiilor cu 
60 % față de nivelurile din 1990;

Or. en

Amendamentul 132
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă 
a Uniunii, nici nu reflectă principiul 
echității și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. salută propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990;

Or. en

Amendamentul 133
Anna Zalewska, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 

4. ia act de propunerea ambițioasă a 
Comisiei de a fixa drept obiectiv climatic 
al Uniunii pentru 2030 „reducerea emisiilor 
nete cu cel puțin 55 %” față de nivelurile 
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subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă 
a Uniunii, nici nu reflectă principiul 
echității și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

din 1990;

Or. en

Amendamentul 134
Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă 
a Uniunii, nici nu reflectă principiul 
echității și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990;

Or. fr

Amendamentul 135
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate; reamintește poziția 
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Parlamentului pentru o reducere a 
emisiilor cu 60 % până în 2030;

Or. en

Amendamentul 136
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate și reamintește poziția 
Parlamentului de a crește obiectivul la 
60 %;

Or. en

Amendamentul 137
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul 
echității și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii;
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Or. en

Amendamentul 138
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv este 
insuficient pentru a aborda în mod 
eficace încălzirea globală și nu reprezintă 
cea mai mare ambiție posibilă a Uniunii, 
nici nu reflectă principiul echității și 
responsabilitățile comune, dar diferențiate;

Or. en

Amendamentul 139
Pascal Canfin, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, 
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă 
a Uniunii, nici nu reflectă principiul 
echității și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că Parlamentul European 
a stabilit un obiectiv mai ambițios pentru 
2030, de reducere a emisiilor cu 60 % față 
de nivelurile din 1990;

Or. en
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Amendamentul 140
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate și nici capacitățile respective;

Or. en

Amendamentul 141
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate, astfel cum este prevăzut în 
CCONUSC;

Or. en

Amendamentul 142
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
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Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
fixa drept obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 „reducerea emisiilor nete cu 
cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; 
subliniază, însă, că acest obiectiv nu 
reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a 
Uniunii, nici nu reflectă principiul echității 
și responsabilitățile comune, dar 
diferențiate;

4. ia act de propunerea nejustificată a 
Comisiei de a fixa drept obiectiv climatic 
al Uniunii pentru 2030 „reducerea emisiilor 
nete cu cel puțin 55 %” față de nivelurile 
din 1990; subliniază, însă, că acest obiectiv 
nu reprezintă cea mai mare ambiție 
posibilă a Uniunii, nici nu reflectă 
principiul echității și responsabilitățile 
comune, dar diferențiate;

Or. en

Amendamentul 143
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. ia act de obiectivele legate de 
realizarea neutralității climatice până în 
2050 și de reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră cu 60 % până în 2030 votate 
de Parlament; subliniază că acest obiectiv 
intermediar nu permite respectarea 
traiectoriei stabilite în Acordul de la Paris 
pentru a menține creșterea temperaturii 
globale sub pragul de 1,5 °C;

Or. fr

Amendamentul 144
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. regretă că Comisia și-a limitat 
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evaluarea impactului referitoare la 
obiectivul de reducere a emisiilor pentru 
2030 la maximum 55 % și consideră că 
acest lucru este complet iresponsabil, 
Comisia abandonându-și obligațiile și 
negând cele mai bune dovezi științifice 
disponibile;

Or. en

Amendamentul 145
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră incluse în comerțul 
internațional au crescut în mod constant, 
subminând astfel eforturile Uniunii de a-și 
reduce amprenta globală; subliniază că 
importurile nete de bunuri și servicii în UE 
reprezintă peste 20 % din emisiile interne 
de CO2 ale Uniunii;

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră incluse în comerțul 
internațional au crescut în mod constant, 
subminând astfel eforturile Uniunii de a-și 
reduce amprenta globală; consideră, prin 
urmare, că Comisia ar trebui să nu se 
refere la reducerile interne calculate ale 
emisiilor sale de GES decât dacă face 
referire și la emisiile sale încorporate; 
subliniază că importurile nete de bunuri și 
servicii în UE reprezintă peste 20 % din 
emisiile interne de CO2 ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 146
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
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și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră incluse în comerțul 
internațional au crescut în mod constant, 
subminând astfel eforturile Uniunii de a-și 
reduce amprenta globală; subliniază că 
importurile nete de bunuri și servicii în UE 
reprezintă peste 20 % din emisiile interne 
de CO2 ale Uniunii;

și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră incluse în comerțul 
internațional au crescut în mod constant, 
subminând astfel eforturile Uniunii de a-și 
reduce amprenta globală; subliniază că 
importurile nete de bunuri și servicii în UE 
reprezintă peste 20 % din emisiile interne 
de CO2 ale Uniunii; consideră că aceste 
importuri ar trebui să fie mai bine 
monitorizate pentru a se identifica 
posibilele măsuri de reducere a emisiilor 
de gaze ale acestora;

Or. ro

Amendamentul 147
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen, Danilo Oscar Lancini

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră incluse în comerțul 
internațional au crescut în mod constant, 
subminând astfel eforturile Uniunii de a-și 
reduce amprenta globală; subliniază că 
importurile nete de bunuri și servicii în UE 
reprezintă peste 20 % din emisiile interne 
de CO2 ale Uniunii;

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră incluse în comerțul 
internațional au crescut în mod constant, 
subminând astfel eforturile Uniunii de a-și 
reduce amprenta globală; subliniază că 
importurile nete de bunuri și servicii în UE 
reprezintă peste 20 % din emisiile interne 
de CO2 ale Uniunii; observă că tarifele 
pentru CO2 puse în aplicare în mod 
incorect cresc competitivitatea țărilor terțe 
în raport cu actorii din UE;

Or. en

Amendamentul 148
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Javi López, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Simona Bonafè, Jytte Guteland
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră incluse în comerțul 
internațional au crescut în mod constant, 
subminând astfel eforturile Uniunii de a-și 
reduce amprenta globală; subliniază că 
importurile nete de bunuri și servicii în UE 
reprezintă peste 20 % din emisiile interne 
de CO2 ale Uniunii;

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, iar economia sa a crescut cu 
peste 60 %, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră incluse în comerțul 
internațional au crescut în mod constant, 
subminând astfel eforturile Uniunii de a-și 
reduce amprenta globală; subliniază că 
importurile nete de bunuri și servicii în UE 
reprezintă peste 20 % din emisiile interne 
de CO2 ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 149
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră incluse în comerțul 
internațional au crescut în mod constant, 
subminând astfel eforturile Uniunii de a-și 
reduce amprenta globală; subliniază că 
importurile nete de bunuri și servicii în UE 
reprezintă peste 20 % din emisiile interne 
de CO2 ale Uniunii;

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră incluse în importurile în 
UE au crescut în mod constant, subminând 
astfel eforturile Uniunii de a-și reduce 
amprenta de carbon globală; subliniază că 
importurile nete de bunuri și servicii în UE 
sunt echivalente cu peste 20 % din 
emisiile interne de CO2 ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 150
Anna Zalewska, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră incluse în comerțul 
internațional au crescut în mod constant, 
subminând astfel eforturile Uniunii de a-și 
reduce amprenta globală; subliniază că 
importurile nete de bunuri și servicii în UE 
reprezintă peste 20 % din emisiile interne 
de CO2 ale Uniunii;

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră importate au crescut în 
mod constant, subminând astfel eforturile 
Uniunii de a-și reduce amprenta globală; 
subliniază că importurile nete de bunuri și 
servicii în UE reprezintă peste 20 % din 
emisiile interne de CO2 ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 151
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră incluse în comerțul 
internațional au crescut în mod constant, 
subminând astfel eforturile Uniunii de a-și 
reduce amprenta globală; subliniază că 
importurile nete de bunuri și servicii în UE 
reprezintă peste 20 % din emisiile interne 
de CO2 ale Uniunii;

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea 
și-a redus emisiile interne de gaze cu efect 
de seră (GES) cu 23,2 % față de nivelurile 
din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze 
cu efect de seră importate au crescut în 
mod constant, subminând astfel eforturile 
Uniunii de a-și reduce amprenta globală; 
subliniază că importurile nete de bunuri și 
servicii în UE reprezintă peste 20 % din 
emisiile interne de CO2 ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 152
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că ar fi mai eficace să 
se înlocuiască EU ETS cu un mecanism 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon, compatibil cu OMC, pe 
baza amprentei de carbon a bunurilor 
importate, care să țină seama de emisiile 
directe, de emisiile provenite din 
generarea energiei electrice și de emisiile 
provenite din utilizarea materiilor prime; 
consideră, de asemenea, că este potrivit ca 
Comisia și statele membre să sprijine 
această măsură comercială cu politici 
adecvate de stimulare pentru relocarea 
producției din țări terțe către statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 153
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește poziția exprimată în 
Raportul de evaluare globală privind 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice 
(Global Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem Services) al 
Platformei interguvernamentale 
științifico-politice privind biodiversitatea 
și serviciile ecosistemice (IPBES), 
conform căreia exporturile de culturi, 
defrișările și alte transferuri de resurse 
din țările în curs de dezvoltare au 
contribuit la deteriorarea naturii, în timp 
ce, în țările dezvoltate și în curs de 
dezvoltare rapidă care sunt importatoare, 
nivelul de degradare a naturii scade 
adeseori la nivel național; subliniază că 
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reducerea emisiilor și amprenta asupra 
materiilor prime, la nivel național, nu pot 
fi luate în considerare fără a include 
emisiile încorporate și impactul;

Or. en

Amendamentul 154
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că Uniunea Europeană 
este un importator net de gaze cu efect de 
seră; subliniază rolul major pe care îl 
joacă gazele cu efect de seră, altele decât 
dioxidul de carbon, în emisiile importate 
de Uniune, în special metanul și 
protoxidul de azot;

Or. fr

Amendamentul 155
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. reamintește că, potrivit unui studiu 
științific recent, evaluat de cercetători din 
întreaga Europă, Uniunea ar avea cea 
mai mare amprentă de carbon din lume 
din cauza importurilor de soia din 
Brazilia, această amprentă fiind chiar cu 
13,8 % mai mare decât cea a Chinei, care 
este totuși cel mai mare importator de soia 
din lume1a; subliniază, prin urmare, că 
este necesar ca mecanismul de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
să includă, în cele din urmă, emisiile 
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importate care rezultă din producția 
agricolă;
_________________
1a Escobar, N., Tizado, E. J., zu 
Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., 
& Godar, J. (2020). Spatially-explicit 
footprints of agricultural commodities: 
Mapping carbon emissions embodied in 
Brazil’s soy exports (Date explicite din 
punct de vedere spațial ale mărfurilor 
agricole: cartografierea emisiilor de 
carbon încorporate în exporturile de soia 
ale Braziliei), Global Environmental 
Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623

Or. fr

Amendamentul 156
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

6. remarcă discuțiile aflate în 
desfășurare cu privire la introducerea 
posibilă a unui mecanism de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
(CBAM) ca modalitate de a reduce emisiile 
de GES la nivel mondial în vederea 
atingerii obiectivelor Acordului de la Paris; 
afirmă fără echivoc că un astfel de 
mecanism ar trebui să contribuie la o mai 
bună abordare a emisiilor de GES incluse 
în comerțul internațional, stimulând astfel 
acțiunile de combatere a schimbărilor 
climatice, atât din partea Uniunii, cât și a 
partenerilor noștri comerciali, și că ar 
trebui, totodată, să fie nediscriminatoriu 
și să nu creeze o sarcină administrativă 
suplimentară sau costuri suplimentare; 
subliniază că un astfel de mecanism 
trebuie să fie compatibil cu normele OMC 



PE660.204v01-00 76/210 AM\1217596RO.docx

RO

și nu ar trebui să devină un instrument de 
protecționism; subliniază, totuși, că 
abordările care sunt discutate în prezent 
nu abordează fără echivoc aceste 
preocupări și că, chiar și un mecanism 
formal compatibil cu OMC ar putea 
declanșa răspunsuri de politici comerciale 
din partea țărilor terțe, sprijinind astfel o 
compartimentare a piețelor;

Or. en

Amendamentul 157
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES ale 
UE bazate pe consum și cele la nivel 
mondial în vederea atingerii obiectivelor 
Acordului de la Paris; afirmă fără echivoc 
că acest mecanism ar trebui să contribuie la 
o mai bună abordare a emisiilor de GES 
incluse în industria UE și în comerțul 
internațional, prin împiedicarea oricărei 
subminări potențiale a politicilor UE 
privind clima ca urmare a relocării 
emisiilor de dioxid de carbon, stimulând 
astfel acțiunile de combatere a schimbărilor 
climatice, atât din partea Uniunii, cât și a 
partenerilor noștri comerciali (respectând 
pe deplin principiul responsabilităților 
comune, dar diferențiate), și nu să fie 
folosit ca instrument de protecționism;

Or. en

Amendamentul 158
Sirpa Pietikäinen



AM\1217596RO.docx 77/210 PE660.204v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES ale 
UE și cele la nivel mondial în vederea 
atingerii obiectivelor Acordului de la Paris; 
afirmă fără echivoc că acest mecanism ar 
trebui să contribuie la o mai bună abordare 
a emisiilor de GES incluse în industria UE 
și în comerțul internațional, prin 
împiedicarea oricărei subminări 
potențiale a politicilor UE privind clima 
ca urmare a relocării emisiilor de dioxid 
de carbon, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali (respectând pe deplin 
principiul responsabilităților comune, dar 
diferențiate), și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

Or. en

Amendamentul 159
César Luena, Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris, 
deoarece țările terțe ar fi obligate astfel să 
ia în considerare costul unor reglementări 
mai puțin restrictive în domeniul mediului 
și să adopte măsuri menite să reducă 
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combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

amprenta de carbon; afirmă fără echivoc 
că acest mecanism ar trebui să contribuie la 
o mai bună abordare a emisiilor de GES 
incluse în comerțul internațional, stimulând 
astfel acțiunile de combatere a schimbărilor 
climatice, atât din partea Uniunii, cât și a 
partenerilor noștri comerciali, și nu să fie 
folosit ca instrument de protecționism;

Or. es

Amendamentul 160
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

6. sprijină finalizarea în timp util a 
unei evaluări complete a impactului 
ecologic, socioeconomic și politic al 
introducerii unui mecanism de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
(CBAM) ca modalitate de a reduce emisiile 
de GES la nivel mondial în vederea 
atingerii obiectivelor Acordului de la Paris; 
afirmă fără echivoc că acest mecanism ar 
trebui să contribuie la o mai bună abordare 
a riscului de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon și la reducerea concomitentă a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

Or. de

Amendamentul 161
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui 
să contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), 
întrucât acesta ar crea un stimulent 
pentru ca industriile europene și 
partenerii comerciali ai UE să își 
decarbonizeze industriile și, prin urmare, 
ar sprijini politicile privind clima atât ale 
UE, cât și cele globale, în tranziția către 
neutralitatea emisiilor de GES în 
conformitate cu obiectivele Acordului de 
la Paris; reamintește că studiile au găsit 
puține dovezi factuale sau nicio astfel de 
dovadă pentru o relocare operațională 
determinată de competitivitate a emisiilor 
de dioxid de carbon din cauza EU ETS și 
că obiectivul principal al unui CBAM ar 
trebui să fie de a stimula mai degrabă 
acțiunile globale de combatere a 
schimbărilor climatice decât 
protecționismul;

Or. en

Amendamentul 162
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
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noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism; observă că 
fiecare stat trebuie, ca cea mai importantă 
acțiune în domeniul climei, să aibă grijă 
de creșterea populației și de propria sa 
populație;

Or. en

Amendamentul 163
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Dolors Montserrat, Maria Spyraki, Edina Tóth, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism sau de 
generare a veniturilor din impozitul pe 
profit; consideră, ca atare, că acesta nu 
poate fi perceput ca fiind alternativa la 
măsurile privind relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon încorporate în dreptul 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 164
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial; afirmă fără echivoc că acest 
mecanism ar trebui să contribuie la o mai 
bună abordare a emisiilor de GES incluse 
în comerțul internațional, stimulând astfel 
acțiunile de combatere a schimbărilor 
climatice, atât din partea Uniunii, cât și a 
partenerilor noștri comerciali; consideră că 
o astfel de măsură ar trebui să țină seama 
atât de amprenta de mediu, inclusiv 
emisiile de GES pe parcursul întregului 
ciclu de viață al produselor, cât și de 
condițiile de concurență echitabile la nivel 
mondial pentru producătorii din țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 165
Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, în deplină conformitate cu 
normele OMC, stimulând astfel acțiunile 
de combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
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instrument de protecționism; noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

Or. en

Amendamentul 166
Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și facilitând relocarea 
activităților industriale în Europa;

Or. fr

Amendamentul 167
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES ale 
UE și cele la nivel mondial în vederea 
atingerii obiectivelor Acordului de la Paris; 
afirmă fără echivoc că acest mecanism ar 
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contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

trebui să contribuie la o mai bună abordare 
a emisiilor de GES incluse în industria UE 
și în comerțul internațional, stimulând 
astfel acțiunile de combatere a schimbărilor 
climatice, atât din partea Uniunii, cât și a 
partenerilor noștri comerciali, și nu să fie 
folosit ca instrument de protecționism;

Or. en

Amendamentul 168
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial; afirmă fără echivoc că acest 
mecanism ar trebui să contribuie la o mai 
bună abordare a emisiilor de GES incluse 
în comerțul internațional, stimulând astfel 
acțiunile de combatere a schimbărilor 
climatice, atât din partea Uniunii, cât și a 
partenerilor noștri comerciali, și nu să fie 
folosit ca instrument de protecționism;

Or. en

Amendamentul 169
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
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emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali;

Or. fr

Amendamentul 170
Clare Daly, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a tuturor 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

Or. en

Amendamentul 171
Anna Zalewska, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la o mai bună abordare a 
emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

6. sprijină introducerea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) ca 
modalitate de a reduce emisiile de GES la 
nivel mondial în vederea atingerii 
obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă 
fără echivoc că acest mecanism ar trebui să 
contribuie la reducerea emisiilor de GES 
importate de UE, stimulând astfel acțiunile 
de combatere a schimbărilor climatice, atât 
din partea Uniunii, cât și a partenerilor 
noștri comerciali, și nu să fie folosit ca 
instrument de protecționism;

Or. en

Amendamentul 172
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că protecția climei și a 
singurelor ecosisteme compatibile cu 
existența umană, precum și condițiile de 
viață și de muncă corecte și decente sunt 
cerințe care au o importanță 
fundamentală; în acest sens, consideră că 
instituirea unui mecanism de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
este o măsură de protecționism ecologic și 
social necesară și dezirabilă;

Or. fr

Amendamentul 173
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
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Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reafirmă că acordurile comerciale 
ar trebui să conducă la promovarea 
standardelor UE și la ridicarea 
standardelor la nivel mondial; subliniază 
că ar trebui să se îmbunătățească 
competitivitatea producătorilor primari în 
UE și să asigure totodată condiții de 
concurență echitabile pentru toți;

Or. de

Amendamentul 174
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reiterează că obiectivele restrictive 
de reducere a emisiilor de CO2 ar avea 
repercusiuni negative grave asupra 
competitivității întreprinderilor europene 
care se confruntă cu creșterea 
concurenței din partea țărilor terțe care 
nu aplică aceleași standarde de mediu;

Or. en

Amendamentul 175
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că măsurile privind 
stabilirea prețului carbonului au fost 
utilizate ca alternative la abordările de 
reglementare a emisiilor și că acest lucru 
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subminează grav acțiunile în domeniul 
climei; consideră că stabilirea prețului 
carbonului are un rol limitat alături de 
abordările de reglementare;

Or. en

Amendamentul 176
Radan Kanev

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că CBAM ar trebui mai 
degrabă să joace rolul unui stimulent 
puternic al inovării și al progreselor 
tehnologice la nivelul UE, decât să fie un 
model de protecționism defensiv;

Or. en

Amendamentul 177
César Luena, Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că un mecanism de 
acest tip ar preveni „relocarea emisiilor 
de dioxid de carbon” și transferul 
întreprinderilor în țări în care costurile 
generate de poluare sunt mai mici;

Or. es

Amendamentul 178
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
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Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită la utilizarea fondurilor 
colectate din taxa la frontiere pentru a 
sprijini toate investițiile legate de tranziția 
energetică echitabilă;

Or. en

Amendamentul 179
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. consideră că, împreună cu țările 
terțe, ar trebui impuse obligații ambițioase 
în domeniile-cheie din cadrul acordurilor 
comerciale și să se asigure punerea în 
aplicare efectivă; consideră că acordurile 
comerciale ale UE ar trebui să includă un 
capitol ambițios referitor la 
sustenabilitate, care să fie pus în aplicare 
și respectat pe deplin;

Or. de

Amendamentul 180
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. consideră că obiectivele climatice 
mai ambițioase ale Uniunii, care se află 
în centrul Pactului verde, vor crește riscul 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon în sectoarele industriale; invită 
Comisia să garanteze în timp util o 
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protecție adecvată împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. de

Amendamentul 181
Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, realizând în același 
timp ambițiile Uniunii în materie de climă;

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, precum și condiții de 
concurență echitabile din punctul de 
vedere al mediului, realizând în același 
timp ambițiile Uniunii în materie de climă; 
reamintește, de asemenea, că este 
important să se asigure competitivitatea 
exporturilor realizate de producătorii 
europeni;

Or. fr

Amendamentul 182
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Dolors Montserrat, Maria Spyraki, Edina Tóth, Inese Vaidere, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
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politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, realizând în același 
timp ambițiile Uniunii în materie de climă;

politică de mediu mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă și 
echitabilă din punct de vedere social, 
precum și compatibilă cu obiectivul 
prevăzut de Pactul verde european pentru 
o reindustrializare decarbonizată a Europei, 
care va crea locuri de muncă la nivel local, 
nu va dăuna competitivității economiei 
europene și va asigura condiții de 
concurență echitabile în domeniul 
mediului pe piața internă europeană, 
împreună cu principiul „poluatorul 
plătește”, realizând în același timp 
ambițiile Uniunii în materie de climă;

Or. en

Amendamentul 183
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, realizând în același 
timp ambițiile Uniunii în materie de climă;

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei până cel târziu în 2050, care va 
crea locuri de muncă la nivel local și va 
asigura competitivitatea economiei 
europene, realizând în același timp 
ambițiile Uniunii în materie de climă; 
consideră că CBAM ar trebui să fie însoțit 
de un obiectiv de decarbonizare pentru 
2050 și de planuri de tranziție necesare 
pentru industrie;

Or. en

Amendamentul 184
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Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, realizând în același 
timp ambițiile Uniunii în materie de climă;

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, pentru a asigura 
modernizarea mai rapidă și adaptarea 
industriei existente acolo unde este cazul 
în conformitate cu noile cerințe de mediu, 
și asigurarea unui proces de 
reindustrializare decarbonizată a Europei, 
care va crea locuri de muncă la nivel local 
și va asigura competitivitatea economiei 
europene, realizând în același timp 
ambițiile Uniunii în materie de climă;

Or. ro

Amendamentul 185
César Luena, Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, realizând în același 
timp ambițiile Uniunii în materie de climă;

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, realizând în același 
timp ambițiile Uniunii în materie de climă; 
subliniază că acest mecanism trebuie să 
constituie, în plus, un mijloc de restabilire 
a concurenței loiale la nivel european și 
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internațional;

Or. es

Amendamentul 186
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, realizând în același 
timp ambițiile Uniunii în materie de 
climă;

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei;

Or. en

Amendamentul 187
Radan Kanev

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, realizând în același 

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă avansată din punct 
de vedere tehnologic și superioară celei a 
oricărui concurent internațional, 
ambițioasă din punct de vedere ecologic, și 
echitabilă din punct de vedere social, având 
drept scop să asigure o reindustrializare 
decarbonizată a Europei, care va crea 
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timp ambițiile Uniunii în materie de climă; locuri de muncă la nivel local și va asigura 
competitivitatea economiei europene, 
realizând în același timp ambițiile Uniunii 
în materie de climă;

Or. en

Amendamentul 188
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, realizând în același 
timp ambițiile Uniunii în materie de climă;

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să fie completată de 
o politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei până cel târziu în 2050, care va 
crea locuri de muncă la nivel local și va 
asigura competitivitatea economiei 
europene, realizând în același timp 
ambițiile Uniunii în materie de climă în 
cadrul Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 189
Andreas Glück, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
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asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, realizând în același 
timp ambițiile Uniunii în materie de climă;

asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va evita relocarea emisiilor 
de dioxid de carbon, va crea locuri de 
muncă la nivel local și va asigura 
competitivitatea economiei europene pe 
piețele globale, realizând în același timp 
ambițiile Uniunii în materie de climă;

Or. en

Amendamentul 190
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, realizând în același 
timp ambițiile Uniunii în materie de climă;

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din punct 
de vedere ecologic, și echitabilă din punct 
de vedere social, având drept scop să 
asigure o reindustrializare decarbonizată a 
Europei, care va crea locuri de muncă de 
calitate la nivel local, îndeplinind în 
același timp obligațiile Uniunii în materie 
de climă;

Or. en

Amendamentul 191
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să fie deopotrivă ambițioasă din 
punct de vedere ecologic, și echitabilă din 

7. reiterează faptul că introducerea 
unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o 
politică industrială mai amplă a Uniunii, 
care să aibă drept scop să asigure o 
reindustrializare decarbonizată a Uniunii, 
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punct de vedere social, având drept scop 
să asigure o reindustrializare decarbonizată 
a Europei, care va crea locuri de muncă la 
nivel local și va asigura competitivitatea 
economiei europene, realizând în același 
timp ambițiile Uniunii în materie de 
climă;

care va crea locuri de muncă la nivel local, 
va proteja drepturile sociale și va asigura 
competitivitatea economiei statelor 
membre, contribuind în același timp la un 
mai mare respect față de mediu;

Or. en

Amendamentul 192
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că mecanismul de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon trebuie integrat și completat de 
o veritabilă planificare structurată de 
Comisie și de statele membre, care să 
reducă imediat și în mod ireversibil, în 
fiecare sector industrial, emisiile directe și 
indirecte de gaze cu efect de seră de 
„categoria 1”, de „categoria 2” și de 
„categoria 3”; solicită, în special, 
Comisiei și statelor membre să pună în 
aplicare strategii de decarbonizare a 
emisiilor importate, pe sectoare, cu 
obiective cuantificate obligatorii, stabilite 
împreună cu părțile interesate pe baza 
celor mai ambițioase inițiative existente;

Or. fr

Amendamentul 193
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Milan Brglez, Javi López, Tudor Ciuhodaru, César 
Luena, Simona Bonafè, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului privind diferitele 
mecanisme posibile și diferitele concepte 
posibile pentru un CBAM; subliniază că 
evaluarea impactului ar trebui să evalueze 
și să compare cel puțin eficacitatea, 
eficiența și fezabilitatea juridică a unui 
CBAM în următoarele forme:
(a) o taxă pe carbon sau un tarif pentru 
carbon aplicat(ă) importurilor;
(b) o extindere a EU ETS pentru a 
acoperi importurile:
(i.) obligația importatorilor de a 
achiziționa certificate (comercializabile) 
în afara EU ETS;
(ii.) integrarea în EU ETS a emisiilor 
importurilor;
(c) cerințe legate de produse;

Or. en

Amendamentul 194
Andreas Glück, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită evaluări detaliate ale 
impactului și transparență maximă a 
procesului care conduce la CBAM, 
inclusiv în colaborare cu partenerii 
comerciali ai UE pentru a evita posibile 
măsuri de retorsiune comerciale; observă 
că aceste evaluări ale impactului trebuie 
să includă efectele asupra inovării 
sustenabile și fluxurilor comerciale 
internaționale, precum și asupra 
strategiilor de stabilire a prețului 
carbonului în țările terțe, pentru a asigura 
că oportunitățile de compatibilitate 
internațională și conectarea sistemelor de 
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stabilire a prețului sunt reflectate în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 195
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că, până în prezent, EU 
ETS nu a reușit să reducă în mod 
considerabil emisiile de GES din sectorul 
industrial; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia să propună, ca o completare 
pentru un EU ETS revizuit și pentru 
introducerea unui CBAM, norme și 
standarde mai ambițioase și obligatorii 
pentru produsele introduse pe piața UE în 
ceea ce privește reducerea emisiilor de 
GES, precum și economiile de resurse și 
de energie, în sprijinul cadrului de 
politică privind produsele sustenabile;

Or. en

Amendamentul 196
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că obiectivul principal al 
CBAM ar trebui să fie de a sprijini 
obiectivele verzi ale UE și de a preveni 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
prin abordarea conținutului de CO2 al 
importurilor europene; subliniază riscul 
crescut de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon care va fi rezultatul nivelului 
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crescut de ambiție al UE în ceea ce 
privește schimbările climatice; invită, prin 
urmare, Comisia să depună eforturi 
pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile la nivel mondial în toate 
politicile sale;

Or. en

Amendamentul 197
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că obiectivul principal al 
CBAM ar trebui să fie de a sprijini 
obiectivele verzi ale UE și de a preveni 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
prin abordarea conținutului de CO2 al 
importurilor europene; subliniază riscul 
crescut de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon care va fi rezultatul nivelului 
crescut de ambiție al UE în ceea ce 
privește schimbările climatice; îndeamnă, 
prin urmare, Comisia să asigure, în toate 
politicile sale, o protecție deplină 
împotriva relocării emisiilor de dioxid de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 198
Radan Kanev

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că obiectivul principal al 
CBAM ar trebui să fie de a sprijini 
obiectivele verzi ale UE și de a preveni 
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relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
prin abordarea conținutului de CO2 al 
importurilor europene; subliniază riscul 
crescut de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon care va fi rezultatul nivelului 
crescut de ambiție al UE în ceea ce 
privește schimbările climatice; îndeamnă, 
prin urmare, Comisia să asigure, în toate 
politicile sale, o protecție deplină 
împotriva relocării emisiilor de dioxid de 
carbon; 

Or. en

Amendamentul 199
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că modalitățile pentru 
proiectarea și punerea în aplicare a unui 
CBAM ar trebui să fie explorate 
împreună cu revizuirea EU ETS, pentru a 
asigura complementaritatea și coerența 
lor și a evita o suprapunere care ar 
conduce la o dublă protecție a 
industriilor;

Or. en

Amendamentul 200
Ondřej Knotek, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că introducerea unui 
CBAM ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare cuprinzătoare a impactului, care 
ar trebui să fie realizată cu scopul de a 
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reduce emisiile globale totale și ar trebui 
să evalueze efectele asupra inovării și 
asupra fluxurilor comerciale și lanțurilor 
de aprovizionare în schimbare;

Or. en

Amendamentul 201
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că obiectivul principal al 
CBAM ar trebui să fie de a sprijini 
obiectivele verzi ale UE și de a preveni 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
prin abordarea conținutului de CO2 al 
importurilor europene; îndeamnă 
Comisia să asigure, în toate politicile sale, 
o protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 202
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază complementaritatea 
profundă existentă între mecanismul de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, strategia industrială 
europeană și noul Plan de acțiune pentru 
economia circulară, pentru a asigura 
relocarea producției industriale, scurtarea 
lanțurilor valorice și reducerea emisiilor 
importate, în special în sectoarele 
industriale precum sectorul siderurgiei;
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Or. fr

Amendamentul 203
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. subliniază că procesul de reflecție 
asupra responsabilității fiecărui stat 
membru în ceea ce privește contribuția sa 
la eforturile depuse de Uniune în 
domeniul climei ar trebui să fie completat 
de o motivare privind amprenta de 
carbon; reamintește că emisiile generate 
pe teritoriile anumitor state membre sunt 
exportate către alte state membre; 
subliniază, în această privință, rolul pe 
care îl joacă relocarea activităților 
industriale din anumite state membre în 
alte state, în special din vest în est; 
consideră, în acest sens, că Uniunea ar 
trebui să asigure scurtarea lanțurilor 
valorice și în interiorul său, pentru a 
reduce amprenta de carbon a diferitelor 
state membre, în special prin planificarea 
unei codezvoltări industriale armonioase 
a întregii Uniuni, prin menținerea unor 
capacități industriale semnificative în 
fiecare stat membru și printr-o mai bună 
complementaritate a structurilor de 
producție naționale și regionale din 
Uniune;

Or. fr

Amendamentul 204
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. subliniază că mecanismul de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ar trebui să facă parte dintr-un 
set mai amplu de politici care să permită 
și să promoveze investițiile în procesele 
industriale cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, măsurile de eficiență energetică și 
energiile din surse regenerabile pentru a 
realiza decarbonizarea industriei; 
sugerează să se promoveze, în paralel cu 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, politici 
publice puternice în materie de inovare, 
cu excepția sprijinului pentru tehnologiile 
bazate pe combustibilii fosili, precum și 
obligația de a achiziționa materiale cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon prin 
intermediul achizițiilor publice; solicită o 
revizuire a normelor UE privind 
ajutoarele de stat pentru a asigura un 
sprijin adecvat pentru constituirea unei 
baze industriale decarbonizate solide în 
Uniune;

Or. fr

Amendamentul 205
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite și care reprezintă în 
continuare 94 % din emisiile industriale ale 
Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar putea, 
teoretic, să acopere toate importurile, dar 
că deja din 2023 ar trebui să acopere 
sectorul energetic și sectoarele industriale 
mari consumatoare de energie, cum ar fi 
sectorul producător de ciment, oțel, 
produse chimice și îngrășăminte, care 
continuă să primească alocări gratuite și 
care reprezintă în continuare 94 % din 
emisiile industriale ale Uniunii; consideră 
totuși că, înainte de a introduce CBAM 
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pentru toate importurile, ar trebui să 
existe o fază de testare de 3-5 ani, în 
timpul căreia acesta ar trebui să acopere 
numai produsele care sunt cele mai mari 
consumatoare de energie, precum oțelul și 
betonul sau aluminiul; consideră că 
industria prelucrătoare trebuie să 
primească o restituire echivalentă cu 
exporturile sale, pentru a nu reduce 
competitivitatea sa pe piața 
internațională;

Or. en

Amendamentul 206
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite și care reprezintă în 
continuare 94 % din emisiile industriale ale 
Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate emisiile incluse în importuri 
care fac obiectul EU ETS, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie și cu intensitate mare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar 
fi sectorul energiei electrice, cel 
producător de ciment, oțel și anumite 
produse chimice și îngrășăminte, care 
continuă să primească alocări gratuite și 
care reprezintă în continuare 94 % din 
emisiile industriale ale Uniunii; consideră 
că CBAM poate acoperi, de asemenea, 
produse care conțin cantități mari din 
aceste mărfuri mari consumatoare de 
energie care pot fi expuse în mod special 
riscului de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 207
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Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul 
energetic și sectoarele industriale mari 
consumatoare de energie, cum ar fi sectorul 
producător de ciment, oțel, produse 
chimice și îngrășăminte, care continuă să 
primească alocări gratuite și care reprezintă 
în continuare 94 % din emisiile industriale 
ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere cât mai multe importuri posibil, în 
special sectorul energetic și sectoarele 
industriale mari consumatoare de energie, 
cum ar fi sectorul producător de ciment, 
oțel, produse chimice și îngrășăminte, care 
continuă să primească alocări gratuite și 
care reprezintă în continuare 94 % din 
emisiile industriale ale Uniunii; consideră 
că, având în vedere complexitatea CBAM, 
funcționarea sa ar trebui să fie testată în 
timpul unei perioade de tranziție, cu 
obiectivul de a depista problemele 
operaționale și administrative ale 
mecanismului și de a realiza ajustările și 
modificările necesare;

Or. en

Amendamentul 208
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite și care reprezintă în 
continuare 94 % din emisiile industriale ale 
Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate sectoarele acoperite de EU 
ETS, dar că deja din 2023 ar trebui să 
acopere sectorul energetic și sectoarele 
industriale mari consumatoare de energie, 
cum ar fi sectorul producător de ciment, 
oțel, produse chimice și îngrășăminte, care 
continuă să primească alocări gratuite 
importante și care reprezintă în continuare 
94 % din emisiile industriale de gaze cu 
efect de seră ale Uniunii; consideră că 
CBAM poate acoperi, de asemenea, 
produse care conțin cantități mari din 
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aceste mărfuri mari consumatoare de 
energie care pot fi expuse în mod special 
riscului de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 209
Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și, în mod prioritar, sectoarele industriale 
mari consumatoare de energie, cum ar fi 
sectorul producător de ciment și de oțel, 
care reprezintă aproape 40 % din emisiile 
provenite din sectoarele expuse riscului de 
relocare a emisiilor de carbon în Europa, 
înainte de a trece la alte sectoare expuse 
aceluiași risc, cum ar fi sectorul rafinării 
petrolului și sectoarele producătoare de 
aluminiu, produse chimice și îngrășăminte, 
în funcție de fezabilitatea tehnică și de 
relevanța în ceea ce privește riscul de 
relocare a emisiilor de carbon;

Or. fr

Amendamentul 210
Pascal Canfin, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, Martin 
Hojsík, Nils Torvalds, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile din sectoarele 
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2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite și care reprezintă în 
continuare 94 % din emisiile industriale ale 
Uniunii;

acoperite de EU ETS și să evite 
denaturările pe piața internă a UE; 
consideră că deja din 2023 ar trebui să 
acopere sectorul energetic și sectoarele 
industriale mari consumatoare de energie 
care sunt cel mai expuse riscului de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon, 
cum ar fi sectorul producător de ciment, 
oțel, produse chimice și îngrășăminte, care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii; consideră că, 
pentru a evita relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon, CBAM ar trebui să 
acopere importurile de mărfuri și de 
produse prelucrate;

Or. en

Amendamentul 211
Ondřej Knotek, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite și care reprezintă în 
continuare 94 % din emisiile industriale ale 
Uniunii; subliniază că includerea unor 
sectoare specifice în CBAM ar trebui să 
fie precedată de o evaluare detaliată a 
impactului asupra prelucrării în aval și 
asupra consumatorilor finali;

Or. en

Amendamentul 212
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul 
energetic și sectoarele industriale mari 
consumatoare de energie, cum ar fi 
sectorul producător de ciment, oțel, 
produse chimice și îngrășăminte, care 
continuă să primească alocări gratuite și 
care reprezintă în continuare 94 % din 
emisiile industriale ale Uniunii;

8. observă că, înaintea instituirii 
unui CBAM și înainte de a hotărî ce 
sectoare ar trebui să acopere, Comisia ar 
trebui să prezinte o evaluare a impactului 
care să ia în considerare consecințele 
asupra sectoarelor care sunt cel mai 
expuse relocării emisiilor de dioxid de 
carbon; consideră că o astfel de evaluare 
a impactului ar trebui să țină seama de 
revizuirea viitoare a ETS care, astfel cum 
este structurat acum, prezintă o serie de 
dificultăți pentru încurajarea investițiilor 
în tehnologiile cu emisii reduse de dioxid 
de carbon prin însuși ETS;

Or. en

Amendamentul 213
Anna Zalewska, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul 
energetic și sectoarele industriale mari 
consumatoare de energie, cum ar fi sectorul 
producător de ciment, oțel, produse 
chimice și îngrășăminte, care continuă să 
primească alocări gratuite importante și 
care reprezintă în continuare 94 % din 
emisiile industriale ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
facă obiectul unei faze-pilot și al unei 
introduceri treptate și să înceapă prin a 
acoperi sectoarele industriale mari 
consumatoare de energie, cum ar fi sectorul 
producător de ciment, oțel, produse 
chimice și îngrășăminte;

Or. en

Amendamentul 214
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Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, cu excepția 
tuturor vehiculelor electrice, aparatelor 
electrice și componentelor necesare 
pentru producția de energie verde, dar că 
deja din 2023 ar trebui să acopere sectorul 
energetic și sectoarele industriale mari 
consumatoare de energie, cum ar fi sectorul 
producător de ciment, oțel, produse 
chimice și îngrășăminte, care continuă să 
primească alocări gratuite și care reprezintă 
în continuare 94 % din emisiile industriale 
ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 215
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii; subliniază totuși 
necesitatea de a evita denaturarea pieței 
interne, îndeosebi pe piețele din aval;

Or. en
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Amendamentul 216
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere, în cele din urmă, toate 
importurile, dar că, într-o primă etapă, 
deja din 2023 ar trebui să acopere sectorul 
energetic și sectoarele industriale mari 
consumatoare de energie, cum ar fi sectorul 
producător de ciment, oțel, aluminiu, 
produse chimice, sticlă, hârtie și 
îngrășăminte și sectorul rafinării 
petrolului, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 217
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte;

Or. en
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Amendamentul 218
Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul 
energetic și sectoarele industriale mari 
consumatoare de energie, cum ar fi 
sectorul producător de ciment, oțel, 
produse chimice și îngrășăminte, care 
continuă să primească alocări gratuite 
importante și care reprezintă în 
continuare 94 % din emisiile industriale 
ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
fie instituit pe baza amprentei reale de 
carbon a produselor importate, inclusiv pe 
baza efectelor generate de depozitarea, 
ambalarea și transportul produselor 
importate, favorizând în același timp 
tranziția energetică a sectoarelor 
industriale cu cele mai ridicate emisii de 
gaze cu efect de seră;

Or. fr

Amendamentul 219
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul 
energetic și sectoarele industriale mari 
consumatoare de energie, cum ar fi 
sectorul producător de ciment, oțel, 
produse chimice și îngrășăminte, care 
continuă să primească alocări gratuite 
importante și care reprezintă în 
continuare 94 % din emisiile industriale 
ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere la început sectoarele care sunt 
sensibile la relocarea emisiilor de dioxid 
de carbon, în sensul că acestea au o 
producție cu o intensitate ridicată a 
carbonului și un nivel ridicat de comerț; 
consideră că acesta ar putea să includă 
atât bunuri, cât și energie;

Or. en

Amendamentul 220
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Andreas Glück

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul 
energetic și sectoarele industriale mari 
consumatoare de energie, cum ar fi 
sectorul producător de ciment, oțel, 
produse chimice și îngrășăminte, care 
continuă să primească alocări gratuite 
importante și care reprezintă în 
continuare 94 % din emisiile industriale 
ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
fie dezvoltat treptat și cu atenție și să se 
bazeze pe dovezi fundamentate, dar că deja 
din 2023 ar putea să acopere sectoarele pe 
care evaluarea impactului realizată de 
Comisie le consideră adecvate ca puncte 
de pornire;

Or. en

Amendamentul 221
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Simona Bonafè, 
Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite și care reprezintă în 
continuare 94 % din emisiile industriale ale 
Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate sectoarele acoperite de EU 
ETS, dar că deja din 2023 ar trebui să 
acopere sectorul energetic și sectoarele 
industriale mari consumatoare de energie, 
cum ar fi sectorul producător de ciment, 
oțel, produse chimice și îngrășăminte, care 
continuă să primească alocări gratuite 
importante și care reprezintă în continuare 
94 % din emisiile industriale ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 222
Clare Daly, Mick Wallace
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere cel puțin sectorul 
energetic și sectoarele industriale mari 
consumatoare de energie, cum ar fi sectorul 
producător de ciment, oțel, produse 
chimice și îngrășăminte, care continuă să 
primească alocări gratuite și care reprezintă 
în continuare 94 % din emisiile industriale 
ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 223
Radan Kanev

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, sticlă, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 224
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte; subliniază necesitatea de a 
evita denaturarea pieței interne, îndeosebi 
pe piețele din aval;

Or. en

Amendamentul 225
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite și care reprezintă în 
continuare 94 % din emisiile industriale 
ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte; subliniază necesitatea de a 
evita denaturarea pieței interne, îndeosebi 
pe piețele din aval; 

Or. en

Amendamentul 226
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Dolors Montserrat, Maria Spyraki, Edina Tóth, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere, în ultimă instanță, marea 
majoritate a importurilor, dar că ar trebui, 
ca punct de pornire, să acopere treptat 
sectoare specifice ale economiei stabilite 
în conformitate cu o evaluare a 
impactului care să includă, de exemplu, 
sectorul energetic și sectoarele industriale 
mari consumatoare de energie, cum ar fi 
sectorul producător de ciment, oțel, 
produse chimice și îngrășăminte;

Or. en

Amendamentul 227
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate importurile, dar că deja din 
2023 ar trebui să acopere sectorul energetic 
și sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie, cum ar fi sectorul producător de 
ciment, oțel, produse chimice și 
îngrășăminte, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care 
reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale Uniunii;

8. consideră că un CBAM ar trebui să 
acopere toate produsele și până în 2023 ar 
trebui să acopere deja cel puțin sectorul 
energetic și sectoarele industriale mari 
consumatoare de energie, cum ar fi sectorul 
producător de ciment, oțel, produse 
chimice și îngrășăminte, care continuă să 
primească alocări gratuite și care reprezintă 
în continuare 94 % din emisiile industriale 
ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 228
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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8a. observă că există o anumită 
opoziție față de protejarea și restabilirea 
obiectivelor prevăzute în Strategia în 
domeniul biodiversității pentru 2030 care 
subliniază în special relocarea producției 
în țări din afara UE care au o proporție 
mai mare de ecosisteme forestiere 
primare; își exprimă sprijinul său deplin 
pentru obiectivele Strategiei în domeniul 
biodiversității; solicită, prin urmare, 
includerea sectorului forestier în 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, ca o 
modalitate de a promova utilizarea 
sustenabilă și circulară a resurselor 
forestiere în lanțul valoric forestier și de a 
proteja cele mai valoroase ecosisteme 
forestiere atât în UE, cât și în țările din 
afara UE;

Or. en

Amendamentul 229
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că agricultura 
europeană contribuie în mod semnificativ 
la suveranitatea alimentară și la un nivel 
ridicat de securitate a aprovizionării 
pentru populație la nivelul Uniunii; 
subliniază că producția regională și 
lanțurile de aprovizionare scurte reduc în 
mod semnificativ emisiile de dioxid de 
carbon, spre deosebire de importurile din 
țări terțe;

Or. de

Amendamentul 230
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că acest mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon trebuie să ia în considerare 
nivelul de dezvoltare a țărilor 
importatoare, astfel încât să nu afecteze 
negativ țările cele mai sărace; consideră 
că acest mecanism ar trebui să includă o 
clauză de exceptare sau un mecanism de 
compensare pentru țările cele mai sărace;

Or. fr

Amendamentul 231
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să evalueze cu 
atenție sectoarele care ar trebui să fie 
incluse în domeniul de aplicare al 
mecanismului;

Or. en

Amendamentul 232
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază că, pentru ca 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon să fie pe 
deplin integrat în politicile climatice ale 
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Uniunii Europene, acesta nu trebuie să 
penalizeze statele cu politici climatice 
echivalente cu cele ale Uniunii Europene; 
solicită ca acest mecanism să fie 
diferențiat în funcție de țările 
importatoare, pentru a ține seama de 
politicile climatice cu efect echivalent 
politicilor altor state;

Or. fr

Amendamentul 233
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază rolul important pe care 
îl joacă importurile în amprenta 
sistemului de aprovizionare cu alimente al 
UE în ceea ce privește emisiile de dioxid 
de carbon și biodiversitatea; invită 
Comisia Europeană să elaboreze cât mai 
rapid o propunere cu măsuri adecvate de 
reducere a efectelor importurilor, cu 
respectarea reglementărilor 
internaționale;

Or. de

Amendamentul 234
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază că eficacitatea și 
succesul global ale mecanismului de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon vor fi condiționate în mare 
măsură de capacitatea sistemului de a 
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stabili cu exactitate conținutul de carbon 
al bunurilor importate; invită Comisia să 
evalueze toate opțiunile de metodologii 
pentru stabilirea conținutului efectiv de 
carbon al unui produs;

Or. en

Amendamentul 235
Pascal Canfin, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, la nivelul instalațiilor din 
țările terțe, dar că, în mod implicit, dacă 
importatorul nu pune la dispoziție date, 
media globală a emisiilor de GES conținută 
în produsele individuale ar trebui să fie 
justificată; observă, în acest sens, că 
intensitatea carbonului aferentă 
produselor importate poate fi evaluată 
prin compoziția materiilor lor prime și că 
această aproximare ar pondera fiecare 
material de bază acoperit de EU ETS și l-
ar înmulți cu valoarea intensității aferente 
a carbonului; subliniază că importatorii 
ar trebui să fie autorizați să demonstreze 
în mod individual intensitatea carbonului 
specifică a produsului lor; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări sau, dacă importatorul pune la 
dispoziție date, de intensitatea emisiilor de 
carbon aferentă consumului de energie la 
nivelul instalației;

Or. en
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Amendamentul 236
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
națională a emisiilor de GES conținute în 
produsele individuale, în funcție de țara de 
origine; consideră că stabilirea prețului 
carbonului pentru importuri ar trebui să 
țină seama, de asemenea, de intensitatea 
emisiilor de carbon a rețelei electrice 
specifice fiecărei țări; subliniază că este 
necesar ca emisiile rezultate din 
transporturile către Uniune să fie incluse 
în emisiile de GES conținute în 
importurile acoperite de mecanismul de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon; subliniază că emisiile 
conținute în importurile în cauză nu ar 
trebui să includă doar dioxidul de carbon, 
ci toate gazele cu efect de seră, și, în 
special, metanul și protoxidul de azot;

Or. fr

Amendamentul 237
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui 
să fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al produselor în cauză ar trebui să 
fie calculat cât mai aproape de realitate 
posibil sau, dacă acest lucru nu este 
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fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

fezabil, pe baza unor criterii de referință 
transparente și fiabile specifice fiecărui 
produs, reprezentând media globală a 
emisiilor de GES conținută în produsele 
individuale, dezagregate în funcție de 
metodele de producție diferite cu 
intensități diferite ale emisiilor; consideră 
că un CBAM ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări și de emisiile asociate cu 
transporturile; consideră că producătorii 
ar trebui să aibă opțiunea de a dovedi că 
conținutul de carbon al produselor lor 
este mai mic decât criteriul de referință și 
de a folosi o taxă pe carbon ajustată în 
mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 238
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări, dezagregate în funcție de metodele de 
producție diferite cu intensități diferite ale 
emisiilor; consideră că importatorii ar 
trebui să aibă opțiunea de a dovedi, în 
conformitate cu standardele UE pentru 
măsurare, raportare și verificare (MRV), 
că conținutul de carbon al produselor lor 
este mai mic decât criteriul de referință și 
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de a folosi, în temeiul CBAM, un preț 
adaptat în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 239
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că aceste 
criterii de referință ar trebui să fie 
dezagregate în funcție de metodele de 
producție diferite cu intensități diferite ale 
emisiilor; consideră că importatorii ar 
trebui să aibă opțiunea de a dovedi, în 
conformitate cu standardele UE pentru 
măsurare, raportare și verificare (MRV), 
că conținutul de carbon al produselor lor 
este mai mic decât criteriul de referință și 
de a folosi, în temeiul CBAM, un preț 
adaptat în mod corespunzător; subliniază, 
de asemenea, necesitatea de a aborda 
includerea în CBAM a emisiilor generate 
de transporturi, nu doar a emisiilor bazate 
pe produse;

Or. en

Amendamentul 240
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Simona Bonafè, 
Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente, fiabile și actualizate 
specifice fiecărui produs, reprezentând 
media globală a intensităților emisiilor de 
GES ale produselor individuale, 
dezagregate în funcție de metodele de 
producție diferite cu intensități diferite ale 
emisiilor; consideră că producătorii din 
afara UE ar trebui să aibă opțiunea de a 
dovedi, în conformitate cu standardele UE 
pentru măsurare, raportare și verificare 
(MRV), că intensitatea emisiilor de carbon 
efectivă inclusă în produsele lor este mai 
mică decât valoarea medie estimată de 
criteriul de referință și, prin urmare, ar 
trebui să beneficieze de un preț, în temeiul 
CBAM, adaptat în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 241
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale, cu excepția 
sectorului agricol și a sectorului forestier, 
unde conținutul de emisii de GES va 
reflecta diferite metode de producție și 
diferite schimbări în ceea ce privește 
aprovizionarea și destinația terenurilor; 
consideră că stabilirea prețului carbonului 
pentru importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
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carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

Or. en

Amendamentul 242
Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând, într-o primă 
etapă și în mod implicit, media europeană 
a emisiilor de GES conținute în produsele 
individuale, depunându-se în același timp 
eforturi în direcția unei raportări 
standardizate la nivel internațional pentru 
a permite utilizarea pe termen lung a 
mediei globale; consideră că politicile 
climatice ale țărilor terțe, precum și 
nivelul lor de dezvoltare ar trebui, de 
asemenea, să poată fi luate în 
considerare;

Or. fr

Amendamentul 243
César Luena, Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
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globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări; subliniază, în acest sens, că este 
necesar ca mecanismul de ajustare la 
frontieră să aibă în vedere atât emisiile de 
dioxid de carbon directe, cât și pe cele 
indirecte;

Or. es

Amendamentul 244
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale;

Or. en

Amendamentul 245
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări; subliniază, în acest sens, nevoia ca 
CBAM să acopere atât emisiile de dioxid 
de carbon directe, cât și pe cele indirecte;

Or. en

Amendamentul 246
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări; subliniază, în acest sens, nevoia ca 
CBAM să acopere atât emisiile de dioxid 
de carbon directe, cât și pe cele indirecte;

Or. en

Amendamentul 247
Cristian-Silviu Bușoi
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări; subliniază, în acest sens, nevoia ca 
CBAM să acopere atât emisiile de dioxid 
de carbon directe, cât și pe cele indirecte;

Or. en

Amendamentul 248
Ulrike Müller, Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări; subliniază că contabilizarea emisiilor 
de GES nu trebuie să conducă la costuri 
administrative și întârzieri nejustificate;

Or. en
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Amendamentul 249
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale, luând în 
considerare totodată diferitele metode de 
fabricație cu intensități diferite ale 
emisiilor; consideră că stabilirea prețului 
carbonului pentru importuri ar trebui să 
țină seama, de asemenea, de intensitatea 
emisiilor de carbon a rețelei electrice 
specifice fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 250
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de emisiile indirecte și de 
analiza ciclului de viață al importurilor, 
precum intensitatea emisiilor de carbon a 
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rețelei electrice specifice fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 251
Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări, pentru estimarea emisiilor indirecte 
din țara de origine;

Or. en

Amendamentul 252
Andreas Glück

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile, având la 
bază cadrul de reglementare al Acordului 
de la Paris care stimulează actorii să 
inoveze și să reducă amprenta de carbon a 
importurilor; consideră că mecanismul ar 
trebui să țină seama, de asemenea, de 
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asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

media intensităților emisiilor de carbon ale 
sistemului electroenergetic exportator;

Or. en

Amendamentul 253
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui să 
fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând conținutul 
din produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

Or. en

Amendamentul 254
Anna Zalewska, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui 
să fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 

9. subliniază că intensitatea emisiilor 
de GES a importurilor ar trebui să fie 
calculată pe baza unor criterii de referință 
ale Uniunii, specifice fiecărui produs; 
consideră că stabilirea prețului carbonului 
pentru importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
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importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

țări, dacă includerea emisiilor indirecte 
poate fi realizată într-un mod compatibil 
cu OMC și în mod nediscriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 255
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că conținutul de emisii 
de GES al importurilor în cauză ar trebui 
să fie calculat pe baza unor criterii de 
referință transparente și fiabile specifice 
fiecărui produs, reprezentând media 
globală a emisiilor de GES conținută în 
produsele individuale; consideră că 
stabilirea prețului carbonului pentru 
importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări;

9. subliniază că intensitatea emisiilor 
de GES a importurilor ar trebui să fie 
calculată pe baza unor criterii de referință 
ale Uniunii, specifice fiecărui produs; 
consideră că stabilirea prețului carbonului 
pentru importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de 
carbon a rețelei electrice specifice fiecărei 
țări, dacă includerea emisiilor indirecte 
poate fi realizată într-un mod compatibil 
cu OMC și în mod nediscriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 256
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că, dacă mecanismul de 
corecție ar ține seama de intensitatea 
carbonului aferentă rețelei electrice dintr-
o anumită țară, cel mai probabil acest 
lucru ar fi în favoarea unor țări foarte 
dezvoltate, întrucât acestea au deja o rețea 
electrică cu emisii relativ reduse de dioxid 
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de carbon, în timp ce țările care sunt mult 
mai puțin dezvoltate depind de o rețea 
electrică cu intensitate mai ridicată a 
carbonului; subliniază, prin urmare, că 
mecanismul de corecție trebuie să fie cât 
mai simplu posibil și nu ar trebui să țină 
seama de intensitatea carbonului aferentă 
rețelei electrice specifice fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 257
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să exploreze modul 
în care Cooperarea Europeană pentru 
Acreditare (EA) ar putea fi întrebuințată 
pentru a acredita verificatori terți 
independenți care să poată cuantifica, la 
cererea importatorilor, conținutul de 
carbon efectiv al produselor lor și să 
stabilească dacă acesta este mai mic decât 
criteriul de referință prevăzut de CBAM;

Or. en

Amendamentul 258
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că, pentru a îmbunătăți 
trasabilitatea importurilor, analiza 
ciclului lor de viață trebuie să ia în 
considerare toate impacturile, precum 
extracția și utilizarea materialelor, 
procesul de fabricație și utilizarea 
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energiei, precum și modul de transport 
utilizat;

Or. en

Amendamentul 259
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. reiterează importanța cooperării 
cu țările partenere în ceea ce privește 
oprirea defrișărilor și promovarea 
gestionării durabile a pădurilor, precum 
și gestionarea durabilă a utilizării 
terenurilor;

Or. de

Amendamentul 260
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază că instrumentele de 
evaluare a ciclului de viață ar trebui să ia 
în considerare deviațiile mecanismului de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, prin instituirea unui sistem de 
reajustare, pentru a ține seama de 
impacturile reale ale carbonului asupra 
celor mai vulnerabile ecosisteme, de 
exemplu, atunci când transportul 
bunurilor pe mare are loc prin Oceanul 
Arctic, reducând astfel durata 
transportului și, prin urmare, emisiile, dar 
crescând în același timp impactul asupra 
mediului;
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Or. en

Amendamentul 261
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază că ar trebui reduse 
defrișarea și degradarea pădurilor la nivel 
mondial; sprijină propunerea legislativă 
planificată a Comisiei Europene, precum 
și alte măsuri, pentru a evita sau a reduce 
la minimum introducerea pe piața UE a 
produselor asociate cu defrișarea sau 
degradarea pădurilor;

Or. de

Amendamentul 262
Eleonora Evi, Mohammed Chahim, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. recomandă Comisiei să ia în 
considerare tehnologiile registrelor 
distribuite, inclusiv tehnologia 
blockchain, pentru conceperea aspectelor 
practice ale CBAM, astfel încât să asigure 
o calculare cât mai aproape de realitate a 
emisiilor încorporate ale produselor;

Or. en

Amendamentul 263
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
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Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. subliniază că mecanismele 
existente de protecție împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon sunt 
eficiente și ar trebui menținute și chiar 
extinse, în cazul în care este necesar; 
subliniază că eliminarea treptată a 
mecanismelor existente ar putea conduce 
la pierderea competitivității 
întreprinderilor pe piața unică și la nivel 
mondial; subliniază că sunt necesare 
măsuri la fel de eficiente în cazul în care 
măsurile existente ar fi eliminate treptat;

Or. de

Amendamentul 264
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. subliniază că instrumentele de 
evaluare a ciclului de viață ar trebui să ia 
în considerare impacturile asupra 
biodiversității, precum eutrofizarea 
habitatelor terestre și marine sau 
acidifierea oceanelor;

Or. en

Amendamentul 265
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 9 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9d. subliniază că instrumentele de 
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evaluare a ciclului de viață ar trebui să fie 
aplicate și produselor și serviciilor 
europene;

Or. en

Amendamentul 266
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui 
să reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului minim 
al carbonului în cadrul EU ETS ar putea 
asigura predictibilitatea în cadrul CBAM, 
dând totodată un semnal mai puternic în 
privința prețurilor în interiorul UE;

10. invită Comisia să ia în considerare 
și să evalueze diferitele opțiuni de politică 
pentru punerea în aplicare a CBAM, 
precum și soluțiile alternative, precum 
introducerea unei taxe pe consum sau a 
unei taxe pe emisii, care s-ar aplica atât 
produselor importate, cât și celor interne, 
prin ajustarea TVA-ului lor proporțional 
cu emisiile lor de GES încorporate;

Or. en

Amendamentul 267
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui 
să reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului 
minim al carbonului în cadrul EU ETS ar 
putea asigura predictibilitatea în cadrul 

eliminat
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CBAM, dând totodată un semnal mai 
puternic în privința prețurilor în 
interiorul UE;

Or. fr

Amendamentul 268
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului minim 
al carbonului în cadrul EU ETS ar putea 
asigura predictibilitatea în cadrul CBAM, 
dând totodată un semnal mai puternic în 
privința prețurilor în interiorul UE;

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); consideră că 
importatorii ar trebui să achiziționeze 
certificate dintr-un grup de certificate 
separat de EU ETS, al căror preț al 
carbonului corespunde cu prețul 
carbonului din ziua tranzacției din EU 
ETS; subliniază că introducerea unei 
creșteri a limitei minime a prețului 
carbonului în cadrul EU ETS ar putea 
asigura predictibilitatea în cadrul CBAM, 
dând totodată un semnal mai puternic în 
privința prețurilor în interiorul UE;

Or. en

Amendamentul 269
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
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certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului 
minim al carbonului în cadrul EU ETS ar 
putea asigura predictibilitatea în cadrul 
CBAM, dând totodată un semnal mai 
puternic în privința prețurilor în 
interiorul UE;

certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS);

Or. en

Amendamentul 270
Andreas Glück

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului 
minim al carbonului în cadrul EU ETS ar 
putea asigura predictibilitatea în cadrul 
CBAM, dând totodată un semnal mai 
puternic în privința prețurilor în 
interiorul UE;

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS);

Or. en

Amendamentul 271
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 



PE660.204v01-00 138/210 AM\1217596RO.docx

RO

reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului 
minim al carbonului în cadrul EU ETS ar 
putea asigura predictibilitatea în cadrul 
CBAM, dând totodată un semnal mai 
puternic în privința prețurilor în 
interiorul UE;

reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS);

Or. en

Amendamentul 272
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Marian-Jean Marinescu, Dolors Montserrat

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului 
minim al carbonului în cadrul EU ETS ar 
putea asigura predictibilitatea în cadrul 
CBAM, dând totodată un semnal mai 
puternic în privința prețurilor în 
interiorul UE;

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS);

Or. en

Amendamentul 273
Anna Zalewska, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 10



AM\1217596RO.docx 139/210 PE660.204v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului 
minim al carbonului în cadrul EU ETS ar 
putea asigura predictibilitatea în cadrul 
CBAM, dând totodată un semnal mai 
puternic în privința prețurilor în 
interiorul UE;

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS);

Or. en

Amendamentul 274
Ulrike Müller, Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului 
minim al carbonului în cadrul EU ETS ar 
putea asigura predictibilitatea în cadrul 
CBAM, dând totodată un semnal mai 
puternic în privința prețurilor în 
interiorul UE;

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS);

Or. en

Amendamentul 275
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului 
minim al carbonului în cadrul EU ETS ar 
putea asigura predictibilitatea în cadrul 
CBAM, dând totodată un semnal mai 
puternic în privința prețurilor în 
interiorul UE;

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS);

Or. en

Amendamentul 276
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului minim 
al carbonului în cadrul EU ETS ar putea 
asigura predictibilitatea în cadrul CBAM, 
dând totodată un semnal mai puternic în 
privința prețurilor în interiorul UE;

10. reamintește că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a condus la o 
scădere considerabilă a prețului 
carbonului, dezvăluind deficiențele 
sistemului existent, și subliniază că 
stabilirea de tarife pentru carbon în cadrul 
CBAM ar trebui să reflecte evoluția 
dinamică a prețului certificatelor Uniunii în 
cadrul sistemului UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (EU ETS); 
subliniază că introducerea unei creșteri a 
prețului minim al carbonului în cadrul EU 
ETS ar putea asigura predictibilitatea în 
cadrul CBAM, dând totodată un semnal 
mai puternic în privința prețurilor în 
interiorul UE;

Or. en
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Amendamentul 277
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui 
să reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului minim 
al carbonului în cadrul EU ETS ar putea 
asigura predictibilitatea în cadrul CBAM, 
dând totodată un semnal mai puternic în 
privința prețurilor în interiorul UE;

10. subliniază că stabilirea de prețuri 
pentru cărbunele fosil utilizat în 
mecanismul de tarifare a CO2 ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețurilor 
certificatelor Uniunii în cadrul EU ETS; 
subliniază că introducerea unei creșteri a 
prețului de bază pentru cărbunele fosil în 
cadrul EU ETS ar putea asigura 
predictibilitatea mecanismului de tarifare 
a carbonului, precum și un semnal mai 
puternic în privința prețurilor în interiorul 
UE; subliniază că, pentru a fi compatibil 
cu OMC, CBAM ar trebui să se bazeze pe 
principiul nediscriminării;

Or. en

Amendamentul 278
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului minim 
al carbonului în cadrul EU ETS ar putea 
asigura predictibilitatea în cadrul CBAM, 
dând totodată un semnal mai puternic în 
privința prețurilor în interiorul UE;

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); consideră că o astfel de 
evoluție va asigura că certificatele alocate 
cu titlu gratuit în cadrul ETS se mențin la 
100 % din criteriul de referință fără nicio 
reducere; subliniază că introducerea unei 
creșteri a prețului minim al carbonului în 
cadrul EU ETS ar putea asigura 
predictibilitatea în cadrul CBAM, dând 
totodată un semnal mai puternic în privința 
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prețurilor în interiorul UE;

Or. en

Amendamentul 279
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului minim 
al carbonului în cadrul EU ETS ar putea 
asigura predictibilitatea în cadrul CBAM, 
dând totodată un semnal mai puternic în 
privința prețurilor în interiorul UE;

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului minim 
de licitație al carbonului în cadrul EU ETS 
ar putea fi o modalitate de a asigura 
predictibilitatea în cadrul CBAM, dând 
totodată un semnal mai puternic în privința 
prețurilor în interiorul UE pentru sectorul 
energetic și stimulând sectoarele 
industriale;

Or. en

Amendamentul 280
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului 
minim al carbonului în cadrul EU ETS ar 

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că un nivel 
crescut de ambiție va avea ca rezultat un 
preț mai mare al carbonului;
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putea asigura predictibilitatea în cadrul 
CBAM, dând totodată un semnal mai 
puternic în privința prețurilor în 
interiorul UE;

Or. en

Amendamentul 281
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului minim 
al carbonului în cadrul EU ETS ar putea 
asigura predictibilitatea în cadrul CBAM, 
dând totodată un semnal mai puternic în 
privința prețurilor în interiorul UE;

10. subliniază că stabilirea de tarife 
pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să 
reflecte evoluția dinamică a prețului 
certificatelor Uniunii în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS); subliniază că 
introducerea unei creșteri a prețului minim 
al carbonului în cadrul EU ETS ar putea 
asigura predictibilitatea în cadrul CBAM, 
dând totodată un semnal mai puternic în 
privința prețurilor în interiorul UE; 
subliniază că un comerț cu adevărat liber 
trebuie să integreze stabilirea prețului 
pentru carbon;

Or. en

Amendamentul 282
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la ideea de a corela mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon cu actualul sistem al UE 
de comercializare a certificatelor de emisii 
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(EU ETS); subliniază că acest mecanism 
de piață este supus riscurilor inerente 
acestui sistem, ceea ce, prin urmare, 
conduce la o volatilitate dăunătoare a 
prețului carbonului1a; consideră că 
modalitățile actuale ale EU ETS nu 
permit îndeplinirea obiectivelor climatice 
ale Uniunii și a obligațiilor care îi revin în 
temeiul Acordului de la Paris; în acest 
sens, își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la efectele pe termen scurt și mediu 
ale pandemiei de COVID-19 asupra 
funcționării EU ETS și asupra prețului 
carbonului; subliniază, în plus, că există 
un risc de inconsecvență între sectoarele 
vizate de EU ETS și importurile acoperite 
de mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon;
_________________
1a Potrivit Comitetului Economic și Social 
European, „[î]n cea mai mare parte, [EU 
ETS] a fost ineficace: prețul pentru 
emisiile de GES a fost extrem de scăzut 
timp de mulți ani [...], incertitudinea 
privind dezvoltarea [relocării investițiilor] 
creează deja obstacole în calea 
investițiilor” (https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
9IE0927&from=FR).

Or. fr

Amendamentul 283
Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia Europeană să 
inițieze o evaluare a impactului și să 
includă în calculul emisiilor, în funcție de 
fezabilitate, costul emisiilor de dioxid de 
carbon provenite din transportul 
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produselor importate; consideră că 
evaluarea ar trebui să aibă în vedere atât 
transportul produsului final, cât și 
transporturile efectuate în timpul 
diferitelor etape de creare a produsului, 
astfel încât să fie incluse cu adevărat toate 
elementele amprentei de carbon;

Or. fr

Amendamentul 284
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază importanța măsurilor 
existente pentru a preveni relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon, precum 
alocarea cu titlu gratuit a certificatelor în 
cadrul EU ETS; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia să propună un mecanism care să 
asigure certitudine pentru industriile 
europene și care să poată coexista cu 
măsurile existente privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon, evitând 
totodată dubla protecție; 

Or. en

Amendamentul 285
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază importanța măsurilor 
existente pentru a preveni relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon, precum 
alocarea cu titlu gratuit a certificatelor în 
cadrul EU ETS; îndeamnă, prin urmare, 
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Comisia să propună un mecanism care să 
asigure certitudine pentru industriile 
europene și care să poată coexista cu 
măsurile existente privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon, evitând 
totodată dubla protecție; 

Or. en

Amendamentul 286
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază importanța măsurilor 
existente pentru a preveni relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon, precum 
alocarea cu titlu gratuit a certificatelor în 
cadrul EU ETS; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia să propună un mecanism care să 
asigure certitudine pentru industriile 
europene și care să poată coexista cu 
măsurile existente privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon, evitând 
totodată dubla protecție;

Or. en

Amendamentul 287
Andreas Glück, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că modul de proiectare a 
mecanismului ar trebui să stimuleze 
stabilirea prețului carbonului și acțiuni 
ambițioase în domeniul climei în 
străinătate și să recompenseze țările terțe 
care au niveluri de ambiție echivalente cu 
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cel al Uniunii, prin scutirea, după caz, a 
comerțului bilateral de obligațiile din 
cadrul CBAM;

Or. en

Amendamentul 288
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că punerea în aplicare a 
mecanismului ar trebui să aibă loc 
concomitent cu eliminarea alocării cu 
titlu gratuit a certificatelor în cadrul ETS, 
pentru a încuraja un preț sporit al 
carbonului și a evita un amestec de 
măsuri pentru abordarea relocării 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 289
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că, spre deosebire de 
ETS, mecanismul nu ar trebui să trateze 
lemnul ars pentru combustibil ca fiind 
neutru din punctul de vedere al emisiilor 
de carbon și că, în cadrul revizuit și 
actualizat, carbonul încorporat în lemnul 
exploatat forestier și în solul epuizat ar 
trebui să aibă un preț;

Or. en
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Amendamentul 290
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. consideră că mecanismul de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon trebuie să facă parte dintr-un 
set de măsuri legislative menite să asigure 
reducerea imediată, rapidă și ireversibilă 
a tuturor emisiilor atribuibile Uniunii, 
indiferent dacă sunt emisii directe 
provenite din gospodării, emisii asociate 
bunurilor și serviciilor produse și 
consumate în Uniune, emisii asociate 
exporturilor, importurilor și 
transporturilor internaționale; solicită, 
prin urmare, Comisiei să efectueze o 
revizuire profundă și rapidă a Directivei 
privind impozitarea energiei, a Directivei 
privind emisiile industriale și a 
Regulamentului privind partajarea 
eforturilor și să înlocuiască EU ETS cu 
un sistem care să structureze, prin măsuri 
obligatorii, planificarea reducerii 
emisiilor provenite din sectoarele 
industriale și energetice de-a lungul 
lanțului lor valoric;

Or. fr

Amendamentul 291
Andreas Glück, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. solicită oportunități eficace și ușor 
accesibile pentru țările terțe de a conecta 
sistemul lor de comercializare a 
certificatelor de emisii la EU ETS sau de 
a se alătura în mod direct acestuia din 
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urmă, precum și de a concepe un CBAM 
în așa fel încât să invite partenerii 
comerciali să se alăture; consideră că, 
pentru a asigura coerența și a stimula 
legătura cu țările terțe, ar trebui să se 
prevadă extinderea sectoarelor acoperite 
de EU ETS;

Or. en

Amendamentul 292
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază că țările cel mai puțin 
dezvoltate și statele insulare mici în curs 
de dezvoltare (SIDS) ar trebui să fie 
eligibile pentru scutiri, pentru a ține 
seama de specificitățile lor și de 
impacturile negative potențiale ale 
mecanismului asupra dezvoltării lor;

Or. en

Amendamentul 293
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. consideră că obiectivele climatice 
ale Uniunii trebuie să includă emisiile 
importate și emisiile provenite din 
transporturile internaționale; subliniază, 
în acest context, că mecanismul de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ar trebui să stabilească un 
plafon pentru emisiile importate și pentru 
emisiile provenite din transporturile 
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internaționale, care ar trebui să scadă în 
mod treptat și ireversibil până în 2050; 
invită Comisia să prezinte obiective 
obligatorii de reducere a emisiilor 
importate și a emisiilor provenite din 
transporturile internaționale pentru anii 
2030, 2040 și 2050; consideră că, în cele 
din urmă, emisiile importate și cele 
provenite din transporturile internaționale 
către Uniune ar trebui să fie echivalente 
cu emisiile exportate și cu cele provenite 
din transporturile internaționale care 
pleacă din Uniune acoperite de obiectivul 
de realizare a neutralității climatice; 
invită Comisia să dezvolte mecanismul de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ținând seama de aceste cerințe;

Or. fr

Amendamentul 294
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 10 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10d. solicită Comisiei, în cadrul 
mecanismului de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon și în 
completarea tarifării conținutului de 
carbon al importurilor, să introducă 
pentru toate întreprinderile cu sediul în 
Uniune sau care desfășoară activități în 
Uniune, obligația de a elabora, conform 
unei metodologii fiabile și fundamentate 
științific, un inventar al emisiilor lor 
directe și indirecte de gaze cu efect de seră 
de „categoria 1”, de „categoria 2” și de 
„categoria 3” pe tot parcursul lanțului lor 
valoric; invită Comisia să introducă 
etichetarea conținutului de carbon al 
tuturor bunurilor comercializate în 
Uniune; solicită Comisiei să introducă, în 
completarea mecanismului de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, 
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norme noi privind conținutul de carbon al 
produselor comercializate în Uniune care 
să interzică comercializarea acestora în 
cazul în care se depășește o anumită 
valoare a conținutului de carbon;

Or. fr

Amendamentul 295
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 10 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10e. îndeamnă Comisia să asigure 
reducerea la minimum a riscurilor ca 
exportatorii care exportă în UE să încerce 
să evite mecanismul sau să îi compromită 
eficacitatea, de exemplu, prin 
redirecționarea producției între piețe sau 
prin exportul de bunuri semifabricate;

Or. fr

Amendamentul 296
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC, dar 
subliniază că dezvoltarea unui mecanism 
de corecție care să fie pe deplin conform 
cu normele OMC este o sarcină majoră; 
subliniază totuși că este extrem de 
important să se dezvolte un mecanism de 
corecție care să asigure cel mai mare 
nivel de securitate juridică pentru 
antreprenori; subliniază că mecanismul 
de corecție ar trebui să fie dezvoltat în așa 
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fel încât să creeze o sarcină 
administrativă minimă pentru 
antreprenori;

Or. en

Amendamentul 297
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul și să 
vizeze stabilirea unor înalte standarde de 
angajament față de Acordul de la Paris și 
față de combaterea creșterii temperaturii 
globale, precum și a unor standarde de 
exemplaritate în aceste privințe; invită 
Comisia să țină seama de faptul că un 
CBAM poate fi pus în aplicare în cadrul 
OMC pentru a intensifica politicile active 
în ceea ce privește acțiunile din domeniul 
climei;

Or. en

Amendamentul 298
Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este 
în sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că CBAM trebuie să fie 
compatibil cu normele OMC și cu 
acordurile de liber schimb ale UE; 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
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nivel de integritate privind mediul, ținând 
seama, atunci când se stabilesc condițiile 
CBAM, de întregul ciclu de viață, de 
parametrii tehnologiilor importate și de 
produsele care contribuie la 
angajamentele de decarbonizare ale 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 299
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul; insistă 
că interpretările normelor OMC nu pot fi 
utilizate pentru a slăbi integritatea CBAM 
și că CBAM trebuie să fie un instrument 
eficace chiar și în ciuda normelor OMC;

Or. en

Amendamentul 300
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul; invită 
Comisia să urmărească reforme 
multilaterale ale OMC care să asigure 
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alinierea dreptului comercial 
internațional la obiectivele Acordului de 
la Paris;

Or. en

Amendamentul 301
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul; invită 
Comisia să urmărească reforme 
multilaterale ale OMC care să asigure 
alinierea dreptului comercial 
internațional la obiectivele Acordului de 
la Paris;

Or. en

Amendamentul 302
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul; 
îndeamnă Comisia să urmărească 
reforme multilaterale ale OMC care să 
asigure alinierea dreptului comercial 
internațional la obiectivele Acordului de 
la Paris;
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Or. en

Amendamentul 303
Andreas Glück, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM trebuie să 
fie compatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având unicul scop de a 
preveni relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon prin asigurarea de condiții de 
concurență echitabile pentru comerțul 
internațional atât timp cât la nivel 
internațional persistă niveluri diferite de 
ambiție în ceea ce privește politicile 
privind clima;

Or. en

Amendamentul 304
Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și cu 
acordurile de liber schimb și subliniază 
necesitatea ca orice CBAM să fie proiectat 
având în vedere cel mai înalt nivel de 
integritate privind mediul și menținerea 
competitivității sectoarelor industriale cu 
cele mai ridicate emisii de GES;

Or. fr
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Amendamentul 305
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul; solicită 
o cercetare independentă și științifică 
înainte de a decide cum și când să se 
introducă un posibil CBAM;

Or. en

Amendamentul 306
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, 
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM este 
compatibil cu normele OMC dacă este 
proiectat cu un obiectiv clar privind 
mediul; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca orice CBAM să fie proiectat 
având în vedere cel mai înalt nivel de 
integritate și scop privind mediul;

Or. en

Amendamentul 307
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM poate fi 
proiectat într-un mod compatibil cu OMC 
și nediscriminatoriu și subliniază 
necesitatea ca orice CBAM să fie proiectat 
având în vedere obiectivul de mediu de 
reducere a emisiilor globale;

Or. en

Amendamentul 308
Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că, pentru a fi pus în 
aplicare rapid, un CBAM trebuie să fie 
compatibil cu normele OMC și subliniază 
necesitatea ca orice CBAM să fie proiectat 
având în vedere cel mai înalt nivel de 
integritate privind mediul;

Or. fr

Amendamentul 309
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate socioeconomică și 
privind mediul;

Or. de
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Amendamentul 310
Anna Zalewska, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM poate fi 
proiectat într-un mod compatibil cu OMC 
și nediscriminatoriu; subliniază 
necesitatea ca orice CBAM să fie proiectat 
având obiectivul de a reduce emisiile 
globale de GES;

Or. en

Amendamentul 311
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Simona Bonafè, 
Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. evidențiază că un CBAM nu este în 
sine incompatibil cu normele OMC și 
subliniază necesitatea ca orice CBAM să 
fie proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul;

11. evidențiază că un CBAM este 
compatibil cu OMC atunci când este 
proiectat având în vedere cel mai înalt 
nivel de integritate privind mediul în ceea 
ce privește scutirile prevăzute la articolul 
XX literele (b) și (g) din GATT;

Or. en

Amendamentul 312
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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11a. reamintește rezultatele bune 
obținute de Uniune în ceea ce privește 
creșterea eficienței energetice și a 
eficienței utilizării resurselor prin cerințe 
privind produsele și etichetarea acestora, 
care au putut să stimuleze consumul 
responsabil, să implice cetățenii europeni 
și să susțină competitivitatea industrială și 
inovarea prin promovarea unei 
performanțe de mediu mai bune a 
produselor; invită Comisia să valorifice 
această experiență și să exploreze măsuri 
suplimentare care ar putea să completeze 
CBAM, inclusiv norme, cote și standarde 
mai ambițioase și eficace, care să 
stimuleze dezvoltarea unor piețe-lider 
pentru materiale și produse industriale 
mai sustenabile, în special cele cu cerințe 
Capex ridicate; solicită Comisiei să 
elaboreze acest mecanism ca parte a unui 
pachet de politică cuprinzător și orientat 
pe termen lung, consecvent cu realizarea 
unei economii foarte eficiente din punctul 
de vedere al energiei și al utilizării 
resurselor, bazată integral pe energie din 
surse regenerabile, cu un nivel net de 
emisii de gaze cu efect de seră egal cu 
zero, până în 2050 cel târziu;

Or. en

Amendamentul 313
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește că Uniunea are și alte 
obligații internaționale în afară de 
respectarea normelor OMC, în special 
respectarea obiectivelor stabilite prin 
Acordul de la Paris; subliniază că, în 
ultimul deceniu, OMC s-a aflat din ce în 
ce mai des în incapacitatea de a acționa 
din cauza țărilor terțe și a fost evitată de 
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acestea; consideră că este necesară o 
reformă profundă a comerțului 
internațional, pentru a-i asigura 
conformitatea cu Acordul de la Paris, 
precum și cu alte elemente ale dreptului 
internațional, în special cu convențiile 
OIM; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să inițieze un proces 
profund de reformă a normelor OMC, 
pentru a garanta alinierea deplină a 
comerțului internațional la obiectivul de a 
menține creșterea temperaturii globale 
sub pragul de 1,5 °C, precum și 
respectarea deplină a dreptului 
internațional privind drepturile omului și 
a convențiilor OIM;

Or. fr

Amendamentul 314
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. observă că proiectarea unui 
CBAM face în continuare obiectul 
discuțiilor și recomandă o implicare 
efectivă a tuturor sectoarelor industriale 
care ar fi interesate de această măsură;

Or. en

Amendamentul 315
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. observă că eficacitatea CBAM va 
depinde de detaliile proiectării sale și de 
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capacitatea sa de a aborda aspecte 
delicate: în primul rând, problema 
transferării surselor, care se referă la 
posibilitatea ca un producător dintr-o țară 
terță să exporte în UE produse cu o 
amprentă de carbon scăzută și să vândă în 
același timp pe alte piețe produse cu 
emisii încorporate ridicate, iar în al doilea 
rând, absorbția costurilor emisiilor de 
CO2, întrucât, în UE, aceste costuri se 
aplică întregii producții, în timp ce orice 
măsură la frontiere s-ar aplica probabil 
numai tonelor marginale pe care 
producătorii din țările terțe le exportă în 
UE, având astfel posibilitatea de a absorbi 
astfel de costuri în întreaga lor producție;

Or. en

Amendamentul 316
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază că introducerea 
mecanismului de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon constituie 
un instrument care permite îndeplinirea 
parțială a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă; reamintește că promovarea 
muncii decente este, de asemenea, un 
obiectiv de dezvoltare durabilă; invită 
Comisia să prezinte alte mecanisme de 
ajustare la frontieră, în special pentru 
bunurile importate produse în condiții 
care nu respectă convențiile OIM; 
reamintește că Comisia a adresat 
Consiliului o astfel de propunere încă din 
19781a;
_________________
1a Comunicarea Comisiei Comunităților 
Europene către Consiliu privind 
cooperarea pentru dezvoltare și 
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respectarea anumitor norme 
internaționale în ceea ce privește 
condițiile de muncă, COM(78)0492, 
8.11.1978.

Or. fr

Amendamentul 317
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. subliniază că intensificarea 
continuă a schimburilor comerciale 
internaționale, în special prin negocierea 
și încheierea permanentă a unor noi 
acorduri de liber schimb, pune în pericol 
obiectivul de a menține creșterea 
temperaturii globale sub pragul de 1,5 °C; 
îndeamnă Comisia să amâne sine die 
negocierea și încheierea de noi acorduri 
de liber schimb; solicită Comisiei să 
condiționeze încheierea oricărui acord 
comercial de respectarea deplină de către 
toți partenerii, prin angajamente 
obligatorii, a obiectivului Acordului de la 
Paris;

Or. fr

Amendamentul 318
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Dolors Montserrat, Maria Spyraki, Edina Tóth, Inese Vaidere, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
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GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, 
aplicarea tuturor măsurilor existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon în temeiul dreptului Uniunii ar 
trebui să înceteze odată cu intrarea în 
vigoare a CBAM, întrucât acest 
mecanism ar aplica importurilor tarife de 
carbon similare celor aplicate instalațiilor 
UE în cadrul EU ETS;

GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, CBAM 
ar trebui să aplice importurilor tarife de 
carbon similare celor aplicate instalațiilor 
UE în cadrul EU ETS, inclusiv reduceri 
similare cu măsurile privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon în cadrul 
EU ETS; subliniază că posibilitatea de a 
beneficia de o corecție în cadrul CBAM ar 
trebui să fie, de asemenea, un stimulent 
pentru ca importatorii să caute bunuri cu 
amprentă de carbon redusă, stimulând 
astfel o producție cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon în țările terțe și 
reducând simultan amprenta de carbon a 
consumului UE; solicită, prin urmare, 
Comisiei să ia în considerare toate 
opțiunile de elaborare care permit 
măsurilor existente privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon să coexiste 
cu mecanismul fără a conduce la o dublă 
protecție; este de părere, prin urmare, că, 
pentru anumite sectoare, mecanismul ar 
trebui să coexiste cu alocarea cu titlu 
gratuit a certificatelor și cu compensarea 
costurilor emisiilor indirecte; consideră 
că eliminarea treptată potențială a 
măsurilor existente privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să 
fie efectul unei politici privind clima pe 
termen lung și nu rezultatul introducerii 
unui CBAM;

Or. en

Amendamentul 319
Anna Zalewska, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 12. subliniază principiile 
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nediscriminării în temeiul articolului III 
din GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, 
aplicarea tuturor măsurilor existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon în temeiul dreptului Uniunii ar 
trebui să înceteze odată cu intrarea în 
vigoare a CBAM, întrucât acest mecanism 
ar aplica importurilor tarife de carbon 
similare celor aplicate instalațiilor UE în 
cadrul EU ETS;

nediscriminării în temeiul dispozițiilor 
privind națiunea cea mai favorizată și 
tratamentul național prevăzute la 
articolele I și III din GATT; subliniază că 
tratarea identică a importurilor și a 
producției interne, precum și 
nediscriminarea între importurile din țări 
terțe diferite, sunt criterii esențiale pentru 
a asigura compatibilitatea oricărei măsuri 
cu normele OMC, și că, prin urmare, 
pentru a asigura compatibilitatea cu 
OMC, baza de calcul pentru un CBAM 
trebuie să ia în considerare măsurile 
existente privind relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon în temeiul dreptului 
Uniunii, în așa fel încât acest mecanism să 
aplice importurilor tarife de carbon 
similare celor aplicate instalațiilor UE în 
cadrul EU ETS;

Or. en

Amendamentul 320
Pascal Canfin, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, Martin 
Hojsík, Nils Torvalds, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, 
aplicarea tuturor măsurilor existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon în temeiul dreptului Uniunii ar 
trebui să înceteze odată cu intrarea în 
vigoare a CBAM, întrucât acest mecanism 
ar aplica importurilor tarife de carbon 
similare celor aplicate instalațiilor UE în 
cadrul EU ETS;

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, măsurile 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon în temeiul dreptului Uniunii ar 
trebui să fie eliminate treptat, în paralel cu 
punerea în aplicare a prețului carbonului 
pentru importuri în cadrul EU ETS, odată 
cu intrarea în vigoare a CBAM, întrucât 
acest mecanism ar aplica importurilor tarife 
de carbon similare celor aplicate 
instalațiilor UE în cadrul EU ETS; 
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subliniază totuși că acest lucru nu ar 
trebui să conducă la avantaje duble 
pentru instalațiile din UE;

Or. en

Amendamentul 321
Andreas Glück

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, 
aplicarea tuturor măsurilor existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon în temeiul dreptului Uniunii ar 
trebui să înceteze odată cu intrarea în 
vigoare a CBAM, întrucât acest mecanism 
ar aplica importurilor tarife de carbon 
similare celor aplicate instalațiilor UE în 
cadrul EU ETS;

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea cu normele OMC; 
solicită ca măsurile existente privind 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon să 
fie menținute până când se stabilește 
eficacitatea mecanismului;

Or. en

Amendamentul 322
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
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asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, 
aplicarea tuturor măsurilor existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon în temeiul dreptului Uniunii ar 
trebui să înceteze odată cu intrarea în 
vigoare a CBAM, întrucât acest mecanism 
ar aplica importurilor tarife de carbon 
similare celor aplicate instalațiilor UE în 
cadrul EU ETS;

asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, întrucât acest mecanism ar 
aplica importurilor tarife de carbon 
similare celor aplicate instalațiilor UE în 
cadrul EU ETS; consideră că, pentru 
importator, ar trebui să existe o obligație 
de a achiziționa certificate dintr-o rezervă 
specifică din afara ETS, dedicat 
importurilor, care ar reflecta sistemul EU 
ETS (ETS la frontieră); consideră, de 
asemenea, că, pentru ca această măsură 
să fie compatibilă cu OMC și echitabilă, 
prețul ar trebui să reflecte prețul din 
cadrul ETS;

Or. en

Amendamentul 323
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, 
aplicarea tuturor măsurilor existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon în temeiul dreptului Uniunii ar 
trebui să înceteze odată cu intrarea în 
vigoare a CBAM, întrucât acest mecanism 
ar aplica importurilor tarife de carbon 
similare celor aplicate instalațiilor UE în 
cadrul EU ETS;

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC; consideră că o eliminare 
treptată a alocării cu titlu gratuit a 
certificatelor poate fi posibilă, asigurând 
totodată protejarea deplină împotriva 
relocării emisiilor de dioxid de carbon 
pentru industria europeană;

Or. en

Amendamentul 324
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, aplicarea 
tuturor măsurilor existente privind 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon în 
temeiul dreptului Uniunii ar trebui să 
înceteze odată cu intrarea în vigoare a 
CBAM, întrucât acest mecanism ar aplica 
importurilor tarife de carbon similare celor 
aplicate instalațiilor UE în cadrul EU ETS;

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, aplicarea 
tuturor măsurilor existente privind 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon în 
temeiul dreptului Uniunii ar trebui să 
înceteze treptat după intrarea în vigoare a 
CBAM, pentru a-i asigura caracterul pe 
deplin operațional, întrucât acest 
mecanism ar aplica importurilor tarife de 
carbon similare celor aplicate instalațiilor 
UE în cadrul EU ETS;

Or. fr

Amendamentul 325
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, aplicarea 
tuturor măsurilor existente privind 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon în 
temeiul dreptului Uniunii ar trebui să 
înceteze odată cu intrarea în vigoare a 
CBAM, întrucât acest mecanism ar aplica 
importurilor tarife de carbon similare 
celor aplicate instalațiilor UE în cadrul 

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, aplicarea 
tuturor măsurilor existente privind 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon în 
temeiul dreptului Uniunii ar trebui să 
înceteze odată cu intrarea în vigoare a 
CBAM, întrucât acest mecanism ar crea 
condiții de concurență echitabile între 
producătorii interni din UE și cei străini, 
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EU ETS; prin aplicarea unei taxe emisiilor de 
carbon încorporate ale tuturor bunurilor, 
indiferent de originea lor;

Or. en

Amendamentul 326
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, 
aplicarea tuturor măsurilor existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon în temeiul dreptului Uniunii ar 
trebui să înceteze odată cu intrarea în 
vigoare a CBAM, întrucât acest mecanism 
ar aplica importurilor tarife de carbon 
similare celor aplicate instalațiilor UE în 
cadrul EU ETS;

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC; invită Comisia să 
conceapă CBAM pentru a fi eligibil 
pentru scutirea prevăzută la articolul XX 
din GATT și să îmbunătățească 
eficacitatea tuturor măsurilor existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon în temeiul dreptului Uniunii, care 
sunt necesare pentru a ajuta 
întreprinderile în perioada de tranziție în 
vederea sprijinirii competitivității 
industriei UE pe piețele de export;

Or. en

Amendamentul 327
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III 
din GATT; subliniază că tratarea identică a 

12. subliniază cerința privind 
tratamentul național în temeiul articolului 
III din GATT; subliniază că tratarea 
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importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, aplicarea 
tuturor măsurilor existente privind 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon în 
temeiul dreptului Uniunii ar trebui să 
înceteze odată cu intrarea în vigoare a 
CBAM, întrucât acest mecanism ar aplica 
importurilor tarife de carbon similare celor 
aplicate instalațiilor UE în cadrul EU ETS;

identică a importurilor și a producției 
interne constituie un criteriu esențial pentru 
a asigura compatibilitatea oricărei măsuri 
cu normele OMC, și că, prin urmare, 
aplicarea tuturor măsurilor existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon în temeiul dreptului Uniunii ar 
trebui să înceteze în sectoarele care fac 
obiectul CBAM odată cu intrarea în 
vigoare a CBAM, întrucât acest mecanism 
ar aplica importurilor tarife de carbon 
similare celor aplicate instalațiilor UE în 
cadrul EU ETS;

Or. en

Amendamentul 328
Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, aplicarea 
tuturor măsurilor existente privind 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon în 
temeiul dreptului Uniunii ar trebui să 
înceteze odată cu intrarea în vigoare a 
CBAM, întrucât acest mecanism ar aplica 
importurilor tarife de carbon similare celor 
aplicate instalațiilor UE în cadrul EU ETS;

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC și cu acordurile de liber 
schimb, și că, prin urmare, aplicarea 
tuturor măsurilor existente privind 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon în 
temeiul dreptului Uniunii ar trebui să 
înceteze odată cu intrarea în vigoare a 
CBAM, întrucât acest mecanism ar aplica 
importurilor tarife de carbon similare celor 
aplicate instalațiilor UE în cadrul EU ETS;

Or. fr

Amendamentul 329
Dan-Ștefan Motreanu
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, 
aplicarea tuturor măsurilor existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon în temeiul dreptului Uniunii ar 
trebui să înceteze odată cu intrarea în 
vigoare a CBAM, întrucât acest 
mecanism ar aplica importurilor tarife de 
carbon similare celor aplicate instalațiilor 
UE în cadrul EU ETS;

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, CBAM 
ar trebui să țină seama de măsurile 
existente privind relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon care se aplică industriei 
europene pentru a evita o dublă protecție; 
subliniază că un obiectiv central al 
CBAM ar trebui să fie acela ca 
producătorii și importatorii din UE să se 
confrunte cu aceleași costuri ale 
carbonului; 

Or. en

Amendamentul 330
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, 
aplicarea tuturor măsurilor existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon în temeiul dreptului Uniunii ar 
trebui să înceteze odată cu intrarea în 
vigoare a CBAM, întrucât acest 
mecanism ar aplica importurilor tarife de 
carbon similare celor aplicate instalațiilor 
UE în cadrul EU ETS;

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, CBAM 
ar trebui să țină seama de măsurile 
existente privind relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon care se aplică industriei 
europene pentru a evita o dublă protecție; 
subliniază că un obiectiv central al 
CBAM ar trebui să fie acela ca 
producătorii și importatorii din UE să se 
confrunte cu aceleași costuri ale 



AM\1217596RO.docx 171/210 PE660.204v01-00

RO

carbonului;

Or. en

Amendamentul 331
Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază principiul 
nediscriminării în temeiul articolului III din 
GATT; subliniază că tratarea identică a 
importurilor și a producției interne 
constituie un criteriu esențial pentru a 
asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu 
normele OMC, și că, prin urmare, aplicarea 
tuturor măsurilor existente privind 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon în 
temeiul dreptului Uniunii ar trebui să 
înceteze odată cu intrarea în vigoare a 
CBAM, întrucât acest mecanism ar aplica 
importurilor tarife de carbon similare celor 
aplicate instalațiilor UE în cadrul EU ETS;

12. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 332
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că, potrivit celui mai 
recent raport al Curții de Conturi 
Europene, „alocarea cu titlu gratuit către 
sectorul energiei electrice nu a promovat 
decarbonizarea în faza 3”, că „în faza 3 și 
la începutul fazei 4, această categorie de 
certificate continuă să reprezinte peste 
40 % din numărul total de certificate 
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disponibile” și că „numărul de certificate 
alocate cu titlu gratuit sectoarelor 
industriei și aviației în faza 3 nu se baza 
pe capacitatea acestor sectoare de a 
transfera costurile și că direcționarea 
alocărilor cu titlu gratuit era limitată”1a; 
consideră, prin urmare, că sistemul de 
alocare cu titlu gratuit a certificatelor este 
ineficient și contraproductiv și că va 
trebui eliminat odată cu intrarea în 
vigoare a mecanismului de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon;
_________________
1a Curtea de Conturi Europeană, Raportul 
special nr. 18/2020: „Sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii: 
alocarea cu titlu gratuit a certificatelor ar 
fi trebuit să fie mai bine direcționată” 
(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_18/SR_EU-ETS_RO.pdf). 

Or. fr

Amendamentul 333
Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reamintește că întreprinderile 
exportatoare europene se confruntă, de 
asemenea, cu un dezavantaj competitiv în 
relația cu producătorii din țări terțe, 
întrucât sunt obligate să își reducă 
emisiile în UE, în timp ce concurenții lor 
ar putea să nu aibă obiective naționale de 
reducere a acestora sau sisteme de 
stabilire a prețului carbonului; invită 
Comisia să ia în considerare necesitatea 
de a crea condiții de concurență echitabile 
pentru exporturile UE;

Or. en
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Amendamentul 334
Stéphane Bijoux, Catherine Chabaud

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reamintește constrângerile și 
provocările specifice cu care se confruntă 
regiunile ultraperiferice, în special din 
cauza îndepărtării, insularității și 
dimensiunii reduse a pieței lor și solicită 
ca, în temeiul articolului 349 din TFUE, 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon să țină 
seama în mod corespunzător de 
specificitățile acestora;

Or. fr

Amendamentul 335
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. evidențiază că articolul XX din 
GATT prevede posibilitatea unor măsuri 
care, printre altele, protejează viața sau 
sănătatea oamenilor, a animalelor și a 
plantelor; reiterează, în acest context, 
faptul că CBAM nu trebuie să fie în 
niciun fel discriminatoriu față de țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 336
César Luena, Javi López
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că mecanismul de 
ajustare la frontieră trebuie să implice, 
pentru producătorii și importatorii din 
UE, aceleași costuri ale emisiilor de 
dioxid de carbon, evitând dubla protecție;

Or. es

Amendamentul 337
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită eliminarea imediată a 
tuturor alocărilor cu titlu gratuit a 
certificatelor în cadrul EU ETS;

Or. en

Amendamentul 338
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază importanța securității 
juridice pentru întreprinderile 
importatoare și exportatoare; subliniază, 
de asemenea, că numai întreprinderile 
mari vor fi capabile să inițieze litigii în 
cadrul OMC; subliniază, prin urmare, că 
normele care rezultă din mecanismul de 
corecție ar trebui să fie cât mai simple 
posibil pentru ca în special IMM-urile să 
fie afectate cât mai puțin posibil;
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Or. en

Amendamentul 339
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază cât de contradictoriu ar 
fi să se mențină alocările cu titlu gratuit a 
certificatelor în cadrul EU ETS și să se 
introducă în același timp un CBAM, lucru 
care nu ar face decât să discrimineze 
importurile străine, continuând totodată 
subvențiile pentru marii poluatori din UE;

Or. en

Amendamentul 340
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. consideră că mecanismul de 
corecție va avea un impact important în 
special asupra întreprinderilor mici; 
invită, prin urmare, Comisia, să efectueze 
o evaluare detaliată și independentă a 
impactului mecanismului de corecție 
asupra IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 341
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. solicită Comisiei să reglementeze 
în mod direct reducerile emisiilor din 
industria din UE, conducând la 
desființarea EU ETS;

Or. en

Amendamentul 342
Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 12 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12d. observă că mecanismul de corecție 
va determina creșterea prețurilor 
majorității produselor esențiale; 
evidențiază că persoanele cu venituri mai 
mici trebuie deja să plătească o cotă 
disproporționată din costurile foarte 
ridicate ale tranziției energetice; invită, 
prin urmare, Comisia să investigheze 
creșterea costurilor produselor finite din 
sectoarele care fac obiectul mecanismului 
de corecție; subliniază, în această 
privință, că principiul „poluatorul 
plătește” nu este pe deplin adevărat, 
întrucât, în majoritatea cazurilor, 
consumatorul este cel care plătește;

Or. en

Amendamentul 343
Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 

eliminat
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EU ETS, garantând că EU ETS oferă, 
prin stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; 
subliniază că reducerile la export riscă să 
producă efecte negative asupra climei, 
stimulând industriile exportatoare 
europene să utilizeze metode de producție 
mai puțin eficiente; îndeamnă Comisia să 
nu includă reducerile la export în 
propunerea sa;

Or. fr

Amendamentul 344
Anna Zalewska, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, 
prin stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; 
subliniază că reducerile la export riscă să 
producă efecte negative asupra climei, 
stimulând industriile exportatoare europene 
să utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

13. subliniază că reducerile la export 
riscă să producă efecte negative asupra 
climei, stimulând industriile exportatoare 
europene să utilizeze metode de producție 
mai puțin eficiente; îndeamnă Comisia să 
nu includă reducerile la export în 
propunerea sa;
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Or. en

Amendamentul 345
Pascal Canfin, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, Nils 
Torvalds, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu 
includă reducerile la export în propunerea 
sa;

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; este de 
părere că eliminarea treptată a alocării cu 
titlu gratuit a certificatelor de emisii ar 
trebui să fie luată în considerare 
împreună cu introducerea de reduceri la 
export, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile în UE și în afara sa 
pentru întreprinderile europene; consideră 
că aceste reduceri ar trebui să fie 
concepute pentru a include în calculul lor 
alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de 
emisii, pe baza unor criterii de referință 
care să reflecte cele mai eficiente 
instalații și, prin urmare, pentru a 
menține stimulentele pentru reducerea 
emisiilor de GES pentru întreprinderile 
exportatoare din UE; consideră că 
reducerile la export nu ar trebui să 
conducă la niciun fel de avantaj 
competitiv pentru industriile exportatoare 
din țările terțe; subliniază că Comisia ar 
trebui să realizeze o analiză 
corespunzătoare cu privire la 
compatibilitatea cu normele OMC a 
reducerilor la export, precum și a 
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mecanismului, pentru a evita denaturările 
pieței pentru sectoarele care fac obiectul 
mecanismului de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 346
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, 
prin stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; 
subliniază că reducerile la export riscă să 
producă efecte negative asupra climei, 
stimulând industriile exportatoare europene 
să utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

13. subliniază că reducerile la export 
riscă să producă efecte negative asupra 
climei, stimulând industriile exportatoare 
europene să utilizeze metode de producție 
mai puțin eficiente; îndeamnă Comisia să 
nu includă reducerile la export în 
propunerea sa;

Or. fr

Amendamentul 347
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 13. invită Comisia să abordeze această 
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preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu 
includă reducerile la export în 
propunerea sa;

preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”;

Or. en

Amendamentul 348
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
introducerea unei creșteri a prețului 
minim al carbonului, printr-o 
refundamentare a plafonului și prin 
ajustarea factorului liniar de reducere 
care să aibă ca rezultat stabilirea unor 
tarife ambițioase și semnificative pentru 
carbon, reducerea necesară a emisiilor de 
GES, în conformitate cu obiectivul 
actualizat al Uniunii privind clima pentru 
2030 și cu obiectivul de a ajunge la emisii 
nete de GES egale cu zero în cadrul 
Uniunii până cel târziu în 2050, respectând 
pe deplin principiul „poluatorul plătește”; 
subliniază că reducerile la export riscă să 
producă efecte negative asupra climei, 
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reducerile la export în propunerea sa; stimulând industriile exportatoare europene 
să utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

Or. en

Amendamentul 349
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, care să 
asigure un preț minim al carbonului 
consecvent cu obiectivele ambițioase în 
materie de emisii ale Acordului de la 
Paris, reducerea necesară a emisiilor de 
GES, în conformitate cu obiectivul 
actualizat al Uniunii privind clima pentru 
2030 și cu obiectivul de a ajunge la emisii 
nete de GES egale cu zero în cadrul 
Uniunii până cel târziu în 2050, respectând 
pe deplin principiul „poluatorul plătește”; 
subliniază că reducerile la export riscă să 
producă efecte negative asupra climei, 
stimulând industriile exportatoare europene 
să utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

Or. en

Amendamentul 350
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, 
printr-o refundamentare a plafonului și 
prin ajustarea factorului liniar de 
reducere care să aibă ca rezultat stabilirea 
unor tarife ambițioase și semnificative 
pentru carbon, reducerea necesară a 
emisiilor de GES, în conformitate cu 
obiectivul actualizat al Uniunii privind 
clima pentru 2030 și cu obiectivul de a 
ajunge la emisii nete de GES egale cu zero 
în cadrul Uniunii până cel târziu în 2050, 
respectând pe deplin principiul „poluatorul 
plătește”; subliniază că reducerile la export 
riscă să producă efecte negative asupra 
climei, stimulând industriile exportatoare 
europene să utilizeze metode de producție 
mai puțin eficiente; îndeamnă Comisia să 
nu includă reducerile la export în 
propunerea sa;

Or. en

Amendamentul 351
Andreas Glück, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 

13. invită Comisia să asigure în 
viitoarea reformă a sistemului EU ETS că 
acesta oferă, prin stabilirea unor tarife 
ambițioase și semnificative pentru carbon, 
reducerea necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că orice venit dintr-un CBAM al UE 
trebuie să contribuie la reducerea 
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efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu 
includă reducerile la export în 
propunerea sa;

emisiilor globale de dioxid de carbon și la 
atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică a UE până în 2050;

Or. en

Amendamentul 352
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Marian-Jean Marinescu, Dolors Montserrat, Maria Spyraki, Edina Tóth, Inese Vaidere, 
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu 
includă reducerile la export în 
propunerea sa;

13. subliniază că CBAM este doar una 
dintre măsurile care conduc la punerea în 
aplicare a obiectivelor Pactului verde 
european și invită Comisia să prezinte 
pachetul coerent de legi pe baza unei 
evaluări detaliate a impactului, inclusiv 
reforma EU ETS, precum și măsurile 
necesare în sectoarele care nu fac 
obiectul ETS, garantând că Uniunea 
asigură reducerea necesară a emisiilor de 
GES, în conformitate cu obiectivul 
actualizat al Uniunii privind clima pentru 
2030 și cu obiectivul de a ajunge la emisii 
nete de GES egale cu zero în cadrul 
Uniunii până cel târziu în 2050, respectând 
pe deplin principiul „poluatorul plătește”; 
subliniază că reducerile la export riscă să 
producă efecte negative asupra climei, 
stimulând industriile exportatoare europene 
să utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente;

Or. en

Amendamentul 353
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Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export sunt necesare 
pentru a garanta competitivitatea la 
export a producțiilor europene cu emisii 
scăzute de carbon și pentru a stimula 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai 
eficiente; îndeamnă Comisia să includă 
reducerile la export în propunerea sa;

Or. fr

Amendamentul 354
Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
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GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu 
includă reducerile la export în 
propunerea sa;

GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente;

Or. en

Amendamentul 355
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu 
includă reducerile la export în propunerea 
sa;

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; observă 
importanța exporturilor europene pe piața 
globală; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca mecanismul să includă o 
reducere la export pentru producătorii din 
UE;

Or. en

Amendamentul 356
Dan-Ștefan Motreanu
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu 
includă reducerile la export în propunerea 
sa;

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; observă 
importanța exporturilor europene pe piața 
globală; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca mecanismul să includă o 
reducere la export pentru producătorii din 
UE;

Or. en

Amendamentul 357
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
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principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu 
includă reducerile la export în propunerea 
sa;

principiul „poluatorul plătește”; observă 
importanța exporturilor europene pe piața 
globală; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca mecanismul să includă o 
reducere la export conformă cu Acordul 
privind subvențiile și măsurile 
compensatorii, care trebuie să asigure 
competitivitatea producătorilor din UE și 
să stimuleze țările terțe să instituie sisteme 
de stabilire a prețului carbonului;

Or. en

Amendamentul 358
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbonul fosil, 
reducerea necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

Or. en

Amendamentul 359
Marek Paweł Balt
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

13. invită Comisia să asigure cu ocazia 
viitoarei reforme a EU ETS că EU ETS 
oferă, prin stabilirea unor tarife ambițioase 
și semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

Or. en

Amendamentul 360
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Milan Brglez, Javi López, Tudor Ciuhodaru, César 
Luena, Simona Bonafè, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; invită 
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că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu 
includă reducerile la export în 
propunerea sa;

Comisia să garanteze că orice reducere la 
export propusă nu ar risca să producă 
efecte negative asupra climei prin 
stimularea industriilor exportatoare 
europene să utilizeze metode de producție 
mai puțin eficiente;

Or. en

Amendamentul 361
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

13. invită Comisia să abordeze această 
preocupare cu ocazia viitoarei reforme a 
EU ETS, garantând că EU ETS oferă, prin 
stabilirea unor tarife ambițioase și 
semnificative pentru carbon, reducerea 
necesară a emisiilor de GES, în 
conformitate cu obiectivul actualizat al 
Uniunii privind clima pentru 2030 și cu 
obiectivul de a ajunge la emisii nete de 
GES egale cu zero în cadrul Uniunii până 
cel târziu în 2050, respectând pe deplin 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că reducerile la export riscă să producă 
efecte negative asupra climei, stimulând 
industriile exportatoare europene să 
utilizeze metode de producție mai puțin 
eficiente; insistă ca Comisia să nu includă 
reducerile la export în propunerea sa;

Or. en

Amendamentul 362
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că se va evita dubla 
protecție pentru întreprinderile din UE în 
ceea ce privește relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon; evidențiază că un 
CBAM al UE ar trebui să constituie o 
alternativă la măsurile din cadrul EU 
ETS care vizează abordarea relocării 
emisiilor de dioxid de carbon; sugerează, 
în această privință, că alocarea cu titlu 
gratuit a certificatelor de emisii 
industriilor trebuie să fie eliminată treptat 
în perspectiva punerii în aplicare a 
CBAM al UE; observă totuși că 
desființarea alocării cu titlu gratuit a 
certificatelor de emisii trebuie să fie 
realizată într-un mod coordonat și coerent 
și că aceasta ar trebui să se desfășoare nu 
mai devreme de intrarea în vigoare a 
CBAM al UE, pentru a evita riscurile de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 363
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. observă că, în plus față de un 
CBAM, vor fi necesare măsuri de sprijin 
pentru a încuraja decarbonizarea 
industrială la scară largă; invită Comisia 
să conceapă un cadru de politică 
industrială ambițios, care să poată 
asigura predictibilitate și securitate pentru 
a realiza investiții în neutralitatea 
emisiilor de dioxid de carbon; subliniază, 
în acest sens, importanța instrumentelor 
de finanțare inovatoare, precum 
contractul pentru diferență în materie de 
carbon pentru investițiile în tehnologiile 
revoluționare;
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Or. en

Amendamentul 364
Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia, în așteptarea 
elaborării unei evaluări de impact, să 
definească principii care să permită să nu 
fie penalizate exporturile europene prin 
instituirea unui mecanism de compensare 
progresivă și să propună introducerea 
unor costuri suplimentare de mediu și 
societale pentru importurile din țări care 
nu îndeplinesc standardele impuse 
întreprinderilor europene;

Or. fr

Amendamentul 365
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. evidențiază că acțiunile asimetrice 
în domeniul climei pot determina 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon și 
un dezavantaj competitiv pentru industria 
UE pe piețele internaționale; invită, prin 
urmare, Comisia să ia în considerare 
toate posibilitățile pentru reducerile la 
export, fără a pune în pericol scopul 
CBAM ca instrument de acțiune în 
domeniul climei;

Or. en
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Amendamentul 366
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. este conștient că transferarea 
costurilor către consumatori, deși este o 
consecință așteptată a CBAM, va crește 
prețurile bunurilor de bază de pe piață și 
subliniază nevoia de a proteja în special 
populația cea mai vulnerabilă, 
consolidând în același timp toate măsurile 
de combatere a sărăciei energetice;

Or. en

Amendamentul 367
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. îndeamnă la menținerea 
mecanismului de alocare cu titlu gratuit a 
certificatelor de emisii de CO2 existent în 
prezent, pentru a fi utilizat pentru 
industrii strategice;

Or. en

Amendamentul 368
Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 

eliminat
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formă de noi resurse proprii la bugetul 
UE și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

Or. fr

Amendamentul 369
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul 
UE și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

14. consideră că veniturile generate de 
CBAM ar trebui să fie tratate ca orice 
taxă colectată de autoritățile vamale ale 
unui stat membru; consideră că statele 
membre ar trebui să fie autorizate să 
rețină 20 % din sumă sub formă de 
costuri de colectare;

Or. en

Amendamentul 370
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Rob Rooken

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

14. respinge intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de mecanismul 
de corecție sub formă de noi resurse proprii 
la bugetul UE; consideră că veniturile 
generate de mecanismul de corecție ar 
trebui să ajungă înapoi la statele membre; 
consideră, de asemenea, că cheia de 
repartizare ar trebui să se bazeze pe 
contribuția netă a statelor membre la 
bugetul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 371
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
într-un capitol distinct pentru a mări 
vizibilitatea acestora și a întări 
credibilitatea măsurilor UE și solicită 
Comisiei să asigure o transparență deplină 
în ceea ce privește utilizarea acestor 
venituri; consideră că aceste venituri ar 
trebui alocate pentru sprijinirea tranziției 
echitabile și a decarbonizării economiei 
europene și pentru stimularea contribuției 
Uniunii la finanțarea internațională a 
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a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

eforturilor de combatere a schimbărilor 
climatice în favoarea țărilor cel mai puțin 
dezvoltate și a statelor insulare mici în curs 
de dezvoltare, care sunt cele mai 
vulnerabile la schimbările climatice;

Or. ro

Amendamentul 372
Pascal Canfin, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; subliniază că o 
parte din aceste venituri ar trebui să 
ajungă înapoi la țările cel mai puțin 
dezvoltate, atunci când exporturile lor 
sunt acoperite de un CBAM, sub forma 
unei contribuții la finanțarea internațională 
a eforturilor de combatere a schimbărilor 
climatice în favoarea țărilor cel mai puțin 
dezvoltate și a statelor insulare mici în curs 
de dezvoltare; consideră că o parte 
considerabilă din aceste venituri ar trebui 
alocată pentru sprijinirea tranziției 
echitabile și a decarbonizării economiei 
Europei;

Or. en

Amendamentul 373
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate în mod 
prioritar bugetului destinat cercetării și 
inovării, în vederea sprijinirii tranziției 
echitabile și a decarbonizării economiei 
europene, precum și a stimulării 
contribuției Uniunii la finanțarea 
internațională a eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice în favoarea țărilor 
cel mai puțin dezvoltate și a statelor 
insulare mici în curs de dezvoltare, care 
sunt cele mai vulnerabile la schimbările 
climatice;

Or. fr

Amendamentul 374
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Lucia Vuolo

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE, 
cu condiția ca CBAM să fie utilizat ca un 
instrument de politică comercială pentru 
a apăra producția europeană; solicită 
Comisiei să asigure o transparență deplină 
în ceea ce privește utilizarea acestor 
venituri; consideră că acest venit ar trebui 
utilizat pentru sprijinirea sectoarelor 
economiei europene care sunt afectate 
grav de pandemia de COVID-19;
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Or. en

Amendamentul 375
Adam Jarubas
în numele Grupului PPE
Marian-Jean Marinescu, Dolors Montserrat, Edina Tóth, Inese Vaidere, Esther de 
Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE, 
dar consideră totuși că rolul bugetar al 
CBAM ar trebui să fie produsul secundar 
al instrumentului, nu obiectivul principal; 
solicită Comisiei să asigure o transparență 
deplină în ceea ce privește utilizarea 
acestor venituri; consideră că aceste 
venituri ar trebui alocate pentru sprijinirea 
tranziției echitabile și a decarbonizării 
economiei europene;

Or. en

Amendamentul 376
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul 
UE și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 

14. subliniază că introducerea CBAM 
nu ar trebui să conducă la denaturarea 
venitului colectat de statele membre pe 
baza țării de import și solicită Comisiei să 
asigure o transparență deplină în ceea ce 
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utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

privește utilizarea acestor venituri; 
consideră că aceste venituri ar trebui 
alocate pentru sprijinirea tranziției 
echitabile și a decarbonizării economiei 
europene și pentru stimularea contribuției 
Uniunii la acțiunile internaționale în 
domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 377
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, precum și în favoarea statelor 
membre cu puncte de plecare diferite care 
sunt cele mai vulnerabile la schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 378
Mick Wallace, Clare Daly
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul 
UE și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

14. sprijină delimitarea veniturilor 
generate de CBAM în mod strict pentru 
acțiunile în domeniul climei, inclusiv 
finanțarea eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice la nivel 
internațional; solicită Comisiei să asigure 
o transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 379
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea tranziției echitabile și a 
decarbonizării economiei europene și 
pentru stimularea contribuției Uniunii la 
finanțarea internațională a eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 

14. sprijină intenția Comisiei de a 
utiliza veniturile generate de CBAM sub 
formă de noi resurse proprii la bugetul UE 
și solicită Comisiei să asigure o 
transparență deplină în ceea ce privește 
utilizarea acestor venituri; consideră că 
aceste venituri ar trebui alocate pentru 
sprijinirea obiectivelor și a țintelor 
Pactului verde și pentru stimularea 
contribuției Uniunii la finanțarea 
internațională a eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice în favoarea țărilor 



PE660.204v01-00 200/210 AM\1217596RO.docx

RO

favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
a statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile 
la schimbările climatice;

cel mai puțin dezvoltate și a statelor 
insulare mici în curs de dezvoltare, care 
sunt cele mai vulnerabile la schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 380
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază rolul pe care CBAM l-
ar putea avea, dacă este echilibrat și pus 
în aplicare în mod adecvat, la nivelul 
industriilor mari consumatoare de 
energie, precum industria oțelului, a 
cimentului și a aluminiului, dată fiind 
expunerea comercială experimentată de 
aceste sectoare și participarea lor la ETS; 
propune un mecanism progresiv care să 
includă înainte de toate sectoarele cu cel 
mai mare risc de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon, urmând ca acesta să fie 
extins în timp, dacă se consideră adecvat; 
consideră că este necesar ca domeniul de 
aplicare al mecanismului să acopere o 
parte cât mai mare posibil a amprentei de 
carbon a unui produs, și anume prin 
includerea emisiilor din energie în 
producție; subliniază că acest lucru ar 
trebui realizat având în vedere lanțurile 
lor valorice respective și nu ar trebui să 
ducă la denaturări ale pieței interne, în 
special pe piețele din aval; reamintește că 
stabilirea amprentei de carbon a unui 
produs include mai multe incertitudini și 
că mecanismul nu ar trebui să contribuie 
la o sarcină normativă necuvenită pentru 
întreprinderile importatoare, în special 
IMM-uri;

Or. en
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Amendamentul 381
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că 1 % dintre 
gospodăriile europene, cele mai bogate, 
au o amprentă de carbon de 22 de ori mai 
mare decât limita anuală de 2,5 tone de 
carbon per persoană necesară pentru a 
limita încălzirea globală la mai puțin de 
1,5 °C1a; consideră, prin urmare, că 
efortul depus ar trebui să fie proporțional 
mai mare pentru aceste gospodării decât 
pentru cele sărace; consideră, așadar, că 
este esențial ca mecanismul de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
să fie însoțit de mecanisme de 
redistribuire specifice;
_________________
1a Ivanova D, Wood R (2020).The unequal 
distribution of household 
carbonfootprints in Europe and its link 
tosustainability.Global 
Sustainability3,e18,1–12. 
https://doi.org/10.1017/sus.2020.12

Or. fr

Amendamentul 382
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că un CBAM poate 
orienta în mod eficace țările mai sărace și 
țările cel mai puțin dezvoltate să 
desfășoare un proces de industrializare 
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bazat pe tehnologii curate și 
decarbonizate, scutindu-le de costurile 
enorme ale reconversiei suportate de 
țările a căror industrie a fost construită 
inițial pe poluare sau tehnologii 
neregenerabile; subliniază, prin urmare, 
că fondurile Uniunii și băncile de 
dezvoltare ale statelor membre nu ar 
trebui să continue să finanțeze 
infrastructura pentru combustibilii fosili 
din țările terțe;

Or. en

Amendamentul 383
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. observă că, în plus față de un 
CBAM, vor fi necesare măsuri de sprijin 
pentru a încuraja decarbonizarea 
industrială la scară largă; invită Comisia 
să conceapă un cadru de politică 
industrială ambițios, care să poată 
asigura predictibilitate și securitate pentru 
a realiza investiții în neutralitatea 
emisiilor de dioxid de carbon; subliniază, 
în acest sens, importanța instrumentelor 
de finanțare inovatoare, precum 
contractele pentru diferență în materie de 
carbon pentru investițiile în tehnologiile 
favorabile climei;

Or. en

Amendamentul 384
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. observă că, în plus față de un 
CBAM, vor fi necesare măsuri de sprijin 
pentru a încuraja decarbonizarea 
industrială la scară largă; invită Comisia 
să conceapă un cadru de politică 
industrială ambițios, care să poată 
asigura predictibilitate și securitate pentru 
a realiza investiții în neutralitatea 
emisiilor de dioxid de carbon; subliniază, 
în acest sens, importanța instrumentelor 
de finanțare inovatoare, precum 
contractul pentru diferență în materie de 
carbon pentru investițiile în tehnologiile 
revoluționare;

Or. en

Amendamentul 385
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Milan Brglez, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Simona 
Bonafè, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia să conceapă o 
abordare bazată pe criterii, care să le 
permită partenerilor comerciali care au 
sisteme naționale de stabilire a prețului 
carbonului comparabile cu EU ETS să fie 
scutiți de aplicarea CBAM, pentru a 
stimula acțiunile globale în domeniul 
climei și a alinia prețurile globale ale 
carbonului și politicile globale în acest 
domeniu; subliniază că aceste criterii ar 
trebui să fie ajustate pentru țările cel mai 
puțin dezvoltate, pe baza criteriilor 
speciale pentru acestea prevăzute în 
Acordul de la Paris;

Or. en
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Amendamentul 386
Andreas Glück, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită ca un CBAM să fie 
monitorizat prin intermediul unui 
organism independent, sub egida 
Comisiei; consideră că organismul 
independent trebuie să prezinte, la cerere, 
rapoarte periodice și informații 
transparente Parlamentului, Consiliului 
și Comisiei, cel puțin de două ori pe an;

Or. en

Amendamentul 387
Catherine Griset

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. propune ca veniturile generate de 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon să fie 
colectate direct de statele membre, ca 
parte a taxei pe valoarea adăugată, și să 
fie calculate în funcție de amprenta de 
carbon a produselor și a serviciilor 
importate;

Or. fr

Amendamentul 388
Pascal Canfin, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, Martin 
Hojsík, Nils Torvalds

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. evidențiază că CBAM, ca parte a 
unei acțiuni mai ample și mai 
cuprinzătoare a UE împotriva crizei 
climatice, poate beneficia de o abordare 
complementară care include intensitatea 
carbonului în standardele UE pentru 
produsele introduse pe piața UE;

Or. en

Amendamentul 389
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că acordurile de liber 
schimb ale Uniunii au sporit emisiile 
încorporate ale UE, CBAM devenind 
astfel o măsură necesară; solicită 
Comisiei să înceteze toate negocierile 
privind ALS;

Or. en

Amendamentul 390
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că veniturile generate 
de un CBAM nu ar trebui utilizate în 
niciun caz ca subvenții deghizate pentru 
industriile europene mari poluatoare, 
lucru care ar compromite, în cele din 
urmă, compatibilitatea sa cu normele 
OMC;
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Or. en

Amendamentul 391
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că o parte substanțială 
a veniturilor generate în cadrul 
mecanismului ar trebui să fie alocată 
acțiunilor Uniunii în domeniul climei și 
tranziției juste;

Or. en

Amendamentul 392
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. își exprimă profunda preocupare 
cu privire la erodarea sistemului de 
comercializare multilateral și la efectele 
generate de barierele sporite în calea 
schimburilor comerciale și de conflictele 
comerciale pentru competitivitatea 
industriei UE; subliniază că introducerea 
unui mecanism nu trebuie să contribuie 
la o incertitudine crescută în această 
privință; recunoaște că, pentru a fi 
competitivă, industria europeană are 
nevoie de acces la lanțurile de 
aprovizionare globale pentru asigurarea 
resurselor și procesarea în continuare, 
precum și la piețele globale; solicită 
Comisiei să colaboreze activ cu guvernele 
partenerilor comerciali pentru a asigura 
un dialog continuu cu guvernele 
respective cu privire la această inițiativă; 
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subliniază că politica comercială poate și 
ar trebui să fie utilizată pentru a promova 
o agendă de mediu pozitivă și a evita 
diferențe majore la nivelul obiectivului 
privind mediul între UE și restul lumii, 
dar că acest lucru ar trebui să fie realizat 
în mod proporțional și echilibrat, să fie 
bazat pe dovezi și să nu fie utilizat ca o 
acoperire pentru protecționism;

Or. en

Amendamentul 393
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. solicită ca veniturile suplimentare 
generate de mecanismul de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
să fie alocate în mod prioritar pentru a 
sprijini politicile de adaptare ale statelor 
în curs de dezvoltare, pentru a sprijini 
gestionarea și utilizarea resurselor 
naturale și pentru a garanta accesul celor 
mai modeste gospodării la aceste resurse, 
precum și pentru a compensa reducerea 
subvențiilor acordate de aceste state 
pentru combustibilii fosili; îndeamnă 
statele membre să transfere tehnologiile 
cu emisii scăzute de carbon către statele 
emergente și către cele aflate în curs de 
dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 394
Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază că punerea în aplicare a 
mecanismului trebuie să fie însoțită de 
eliminarea tuturor formelor de subvenții 
dăunătoare mediului acordate industriilor 
mari consumatoare de energie la nivel 
național, în special scutirile și facilitățile 
fiscale cu privire la energia utilizată de 
aceste industrii mari consumatoare de 
energie; invită Comisia să evalueze 
diferitele practici ale statelor membre în 
această privință, în lumina principiului 
„poluatorul plătește”;

Or. en

Amendamentul 395
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Javi López, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Simona Bonafè, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază nevoia de a lua în 
considerare rolul complementar al unor 
standarde îmbunătățite ale produselor, în 
concordanță cu Planul de acțiune al UE 
pentru economia circulară; subliniază 
faptul că standardele produselor pot să 
asigure o producție cu emisii scăzute de 
carbon și eficientă din punctul de vedere 
al resurselor, precum și să contribuie la 
garantarea unor impacturi negative 
minime asupra mediului, ca urmare a 
utilizării produselor;

Or. en

Amendamentul 396
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
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Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. invită Comisia să valorifice 
oportunitatea și să includă în cadrul 
CBAM emisiile încorporate în 
combustibilii fosili importați, extinzând 
totodată domeniul de aplicare al EU ETS 
pentru a include toate emisiile generate de 
combustibilii fosili, corectând astfel o 
omisiune de lungă durată din EU ETS a 
unei cote mari din emisiile UE;

Or. en

Amendamentul 397
Mick Wallace, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. îndeamnă Comisia să prezinte 
măsuri pentru a aborda emisiile din 
exporturile UE și emisiile încorporate 
asociate;

Or. en

Amendamentul 398
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. subliniază EU ETS este și ar 
trebui să rămână instrumentul esențial 
bazat pe piață pentru a reduce în mod 
eficient din punctul de vedere al costurilor 
emisiile de CO2; acesta include sistemul 
de certificate cu titlu gratuit; solicită 
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Comisiei să ia în considerare toate 
opțiunile de elaborare care permit 
măsurilor existente privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon să coexiste 
cu mecanismul fără a conduce la o dublă 
protecție; este de părere, prin urmare, că, 
pentru anumite sectoare, mecanismul ar 
trebui să coexiste cu alocarea cu titlu 
gratuit a certificatelor; eliminarea 
treptată a măsurilor existente privind 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon ar 
putea conduce la pierderea 
competitivității întreprinderilor pe piața 
unică și la nivel mondial; subliniază 
nevoia de măsuri la fel de eficace în cazul 
în care măsurile existente urmează să fie 
eliminate treptat;
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