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Amendamentul 1
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. întrucât articolul XX din GATT 
permite membrilor OMC să pună în 
aplicare măsuri care sunt necesare pentru 
a proteja viața sau sănătatea oamenilor, 
animalelor sau plantelor (b) ori resursele 
naturale (g);

Or. en

Amendamentul 2
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. întrucât Comunicarea Comisiei 
privind Pactul verde european prevede că 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon „ar fi o 
alternativă la măsurile care abordează 
riscul de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon în cadrul sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii”;

Or. en

Amendamentul 3
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. întrucât raportul publicat recent 
de Curtea de Conturi Europeană 
concluzionează că sistemul actual de 
alocare cu titlu gratuit din cadrul EU ETS 
nu oferă industriilor stimulente pentru 
decarbonizare;

Or. en

Amendamentul 4
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1c. întrucât analiza literaturii 
științifice de specialitate arată absența 
dovezilor potrivit cărora EU ETS a avut 
efecte negative sau pozitive ample asupra 
competitivității întreprinderilor 
reglementate, neexistând dovezi ale unor 
relocări semnificative ale emisiilor de 
dioxid de carbon1a;
_________________
1a The impact of the EU Emissions 
Trading System on competitiveness and 
carbon leakage: the econometric evidence 
(Impactul sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
asupra concurenței și asupra relocării 
emisiilor de dioxid de carbon: dovada 
econometrică) 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1
080/14693062.2018.1502145.

Or. en

Amendamentul 5
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Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Acordul de la Paris, Pactul 
verde și obiectivul de a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050; ia act de absența 
eforturilor internaționale în legătură cu 
clima; este de opinie că un mecanism al 
UE de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon („mecanismul”) ar putea 
stimula eforturile internaționale de 
combatere a schimbărilor climatice;

1. salută Acordul de la Paris ca 
angajament internațional de combatere a 
schimbărilor climatice și subliniază 
necesitatea de a desfășura o evaluare 
amănunțită a tuturor cadrelor de 
reglementare internaționale cu privire la 
compatibilitatea lor cu obiectivele 
climatice; salută eforturile europene în 
această privință, precum Pactul verde și 
obiectivul de a realiza o tranziție eficientă 
din punctul de vedere al costurilor, justă, 
echilibrată din punct de vedere social și 
echitabilă care să conducă la neutralitatea 
climatică până în 2050 cel târziu; ia act cu 
preocupare de absența eforturilor și a 
măsurilor internaționale ambițioase 
suficiente în legătură cu clima, în special 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
deciziilor adoptate în baza Acordului de la 
Paris, precum și retragerea SUA din 
acord; este de opinie că un mecanism al 
UE de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon („mecanismul”) poate 
stimula importurile cu emisii scăzute în 
UE, crearea de către piețe a unor 
tehnologii și produse cu emisii scăzute în 
UE, depunerea unor eforturi 
internaționale sporite de combatere a 
schimbărilor climatice și poate fi o primă 
etapă către stabilirea de tarife pentru 
emisiile de carbon, întrucât măsurile 
descentralizate de protecție a climei nu 
sunt suficiente pentru combaterea 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 6
Tomas Tobé, Angelika Niebler, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
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Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, François-
Xavier Bellamy, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Acordul de la Paris, Pactul 
verde și obiectivul de a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050; ia act de absența 
eforturilor internaționale în legătură cu 
clima; este de opinie că un mecanism al 
UE de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon („mecanismul”) ar putea 
stimula eforturile internaționale de 
combatere a schimbărilor climatice;

1. salută Acordul de la Paris, Pactul 
verde și obiectivul de a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050; 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 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 un mecanism al 
UE de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon („mecanismul”) 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 7
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Acordul de la Paris, Pactul 
verde și obiectivul de a atinge 
neutralitatea climatică până în 2050; ia 
act de absența eforturilor internaționale în 
legătură cu clima; este de opinie că un 
mecanism al UE de ajustare la frontieră a 

1. regretă absența eforturilor 
internaționale de a atinge neutralitatea 
climatică; constată că UE este 
responsabilă numai de 9 % din nivelurile 
globale de emisii de gaze cu efect de seră 
și subliniază că eforturile UE în domeniul 
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emisiilor de dioxid de carbon 
(„mecanismul”) ar putea stimula eforturile 
internaționale de combatere a schimbărilor 
climatice;

mediului, precum și competitivitatea 
economiei UE vor fi anulate de 
neconformitatea altor producători 
internaționali majori de emisii de gaze cu 
efect de seră, cu excepția cazului în care 
sunt adoptate instrumente obligatorii 
pentru stimularea angajamentului global 
de reducere a nivelurilor de poluare; este 
de opinie că un mecanism al UE de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon („mecanismul”) ar putea stimula 
eforturile internaționale de combatere a 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 8
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Acordul de la Paris, Pactul 
verde și obiectivul de a atinge 
neutralitatea climatică până în 2050; ia act 
de absența eforturilor internaționale în 
legătură cu clima; este de opinie că un 
mecanism al UE de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon 
(„mecanismul”) ar putea stimula eforturile 
internaționale de combatere a schimbărilor 
climatice;

1. salută Acordul de la Paris și Pactul 
verde; sprijină atingerea neutralității 
climatice până în 2040 și obiectivul 
intermediar de reducere a emisiilor de 
CO2 cu 65 % până în 2030; ia act de 
absența mecanismelor internaționale de 
asigurare a atingerii obiectivelor climatice 
în concordanță cu Acordul de la Paris; 
este de opinie că un mecanism al UE de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon („mecanismul”) ar trebui să 
stimuleze eforturile internaționale de 
combatere a schimbărilor climatice, creând 
astfel un cerc virtuos al combaterii 
schimbărilor climatice la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 9
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Acordul de la Paris, Pactul 
verde și obiectivul de a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050; ia act de absența 
eforturilor internaționale în legătură cu 
clima; este de opinie că un mecanism al 
UE de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon („mecanismul”) ar putea 
stimula eforturile internaționale de 
combatere a schimbărilor climatice;

1. reamintește obligațiile 
internaționale ale Uniunii în temeiul 
Acordului de la Paris; recunoaște Pactul 
verde, obiectivul de a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050 și ținta recent 
anunțată privind o reducere de cel puțin 
55 % din emisiile de gaze cu efect de seră 
până în 2030; ia act de absența eforturilor 
internaționale în legătură cu clima; este de 
opinie că un mecanism al UE de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
(„mecanismul”) ar putea stimula eforturile 
internaționale de combatere a schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 10
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Acordul de la Paris, Pactul 
verde și obiectivul de a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050; ia act de absența 
eforturilor internaționale în legătură cu 
clima; este de opinie că un mecanism al 
UE de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon („mecanismul”) ar putea 
stimula eforturile internaționale de 
combatere a schimbărilor climatice;

1. salută Acordul de la Paris, Pactul 
verde și obiectivul de a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050; ia act de absența 
eforturilor internaționale în legătură cu 
clima; este de opinie că, dacă este 
conceput cu atenție în cadrul unui pachet 
de politică cuprinzător și însoțit de măsuri 
mai solide în contextul unei coordonări 
multilaterale, un mecanism al UE de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon („mecanismul”) ar putea stimula 
eforturile internaționale de combatere a 
schimbărilor climatice;

Or. en
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Amendamentul 11
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Acordul de la Paris, Pactul 
verde și obiectivul de a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050; ia act de absența 
eforturilor internaționale în legătură cu 
clima; este de opinie că un mecanism al 
UE de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon („mecanismul”) ar putea 
stimula eforturile internaționale de 
combatere a schimbărilor climatice;

1. salută Acordul de la Paris, Pactul 
verde și obiectivul de a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050; ia act de absența 
eforturilor internaționale în legătură cu 
clima; este de opinie că un mecanism al 
UE de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon („mecanismul”), 
compatibil cu acordurile Organizației 
Mondiale a Comerțului, ar putea stimula 
eforturile internaționale de combatere a 
schimbărilor climatice numai în absența 
unor progrese către stabilirea unui preț 
global al CO2;

Or. en

Amendamentul 12
Izabela-Helena Kloc
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Margarita 
de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Acordul de la Paris, Pactul 
verde și obiectivul de a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050; ia act de absența 
eforturilor internaționale în legătură cu 
clima; este de opinie că un mecanism al 
UE de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon („mecanismul”) ar putea 
stimula eforturile internaționale de 
combatere a schimbărilor climatice;

1. recunoaște Acordul de la Paris, 
Pactul verde și obiectivul colectiv al UE de 
a atinge neutralitatea climatică până în 
2050; ia act de absența eforturilor 
internaționale în legătură cu clima; este de 
opinie că un mecanism al UE de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
(„mecanismul”) ar putea stimula eforturile 
internaționale de combatere a schimbărilor 
climatice;
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Or. en

Amendamentul 13
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că UE este cel mai mare 
importator de carbon din lume și că acest 
conținut de carbon al bunurilor exportate 
din Europa se situează cu mult sub 
conținutul de carbon al bunurilor 
importate; deduce faptul că eforturile 
europene de combatere a schimbărilor 
climatice sunt mai ample decât media 
eforturilor internaționale; subliniază că, 
pentru a măsura impactul climatic global 
al Uniunii, metoda de raportare nu ar 
trebui să țină seama numai de emisiile la 
nivel teritorial, ci și de emisiile provenite 
din importurile în UE;

Or. en

Amendamentul 14
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, potrivit evaluării 
impactului efectuată de Comisie, fără 
eliminările asigurate de absorbanții de 
carbon (păduri, sol etc.), ținta reală a 
reducerii emisiilor este de 52,8 % până în 
2030, și nu de 55 %; subliniază că, pentru 
a respecta obiectivul pe termen lung al 
Acordului de la Paris, privind limitarea 
creșterii temperaturii la 1,5 °C peste 
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nivelurile preindustriale, cele mai bune 
date științifice disponibile și Organizația 
Națiunilor Unite recomandă o reducere 
de cel puțin 65 % până în 2030;

Or. en

Amendamentul 15
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că evitarea riscului de 
relocare a emisiilor de carbon constituie o 
condiție prealabilă pentru menținerea 
competitivității industriale a UE, deoarece 
contribuie la reducerea emisiilor la nivel 
global, păstrând în același timp locurile 
de muncă și investițiile în Europa; 
subliniază că sectoare strategice, precum 
siderurgia, sunt deosebit de expuse în 
ceea ce privește impactul asupra 
capacității lor de producție și asupra 
investițiilor;

Or. en

Amendamentul 16
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. mecanismul (tarifele climatice) 
trebuie să fie compatibil cu acordurile 
Organizației Mondiale a Comerțului și să 
fie nediscriminatoriu și simplu de 
gestionat; în plus, acesta ar trebui să 
evite, de asemenea, reducerea 
oportunităților de export ale 
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întreprinderilor europene către țări terțe 
sub forma represaliilor;

Or. en

Amendamentul 17
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că obiectivul principal 
al mecanismului constă în facilitarea 
atingerii neutralității climatice; subliniază 
că mecanismul ar trebui să permită 
industriei europene să contribuie 
substanțial la atingerea obiectivelor 
climatice ale Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 18
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază nevoia de a susține 
obiectivul climatic al Uniunii în 
concordanță cu obiectivul privind 
atingerea neutralității climatice până în 
2050 și ținta majorată pentru 2030, 
asigurând totodată aplicarea consecventă 
a principiului „poluatorul plătește”;

Or. en

Amendamentul 19
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că obiectivele Uniunii 
privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră sunt părtinitoare dacă nu țin 
seama de emisiile integrate în bunurile și 
serviciile importate; își exprimă profunda 
preocupare cu privire la faptul că lipsa 
unui obiectiv privind emisiile importate 
creează un fenomen în care emisiile UE 
sunt reduse printr-un transfer de emisii 
către țări terțe și prin relocarea 
activităților industriale; subliniază că 
atingerea neutralității climatice în Uniune 
până în 2050 nu poate fi realizată în 
detrimentul țărilor terțe prin relocarea 
industriilor poluatoare care sunt nocive 
mediului și populațiilor locale; îndeamnă 
Comisia și statele membre să adopte o 
abordare a amprentei de carbon în 
definirea obiectivelor lor climatice;

Or. en

Amendamentul 20
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Comisiei să țină seama de 
dimensiunea socială a mecanismului în 
cadrul propunerii sale viitoare; subliniază 
nevoia de a evalua riscurile delocalizării 
și externalizării industriale în interiorul și 
în afara UE, care pot fi cauzate de un 
mecanism conceput în mod neadecvat; 
subliniază, de asemenea, nevoia de a 
evalua impactul fiecărei opțiuni pentru 
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consumatori și utilizatorii finali, în 
vederea asigurării unei partajări 
echitabile a sarcinii; susține opțiunea care 
ar asigura că mecanismul stimulează 
industriile să se implice în eforturi 
substanțiale în sensul decarbonizării 
proceselor lor de producție, protejându-le 
totodată împotriva concurenței neloiale;

Or. en

Amendamentul 21
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii reduse, pe deplin competitive ar 
face ca mecanismul să devină inutil; 
subliniază, prin urmare, că UE trebuie să 
își intensifice eforturile în acest sens;

2. subliniază că stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii zero sau emisii reduse, pe deplin 
competitive ar face ca mecanismul să 
devină inutil, întrucât crearea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon nu va 
asigura neapărat decarbonizarea în 
continuare a sectoarelor și materialelor 
afectate din Europa și, prin urmare, 
solicită măsuri suplimentare; subliniază, 
prin urmare, că UE trebuie să își intensifice 
eforturile în acest sens prin adoptarea 
unor 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 
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zero, până în 2050 cel târziu;

Or. en

Amendamentul 22
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii reduse, pe deplin competitive ar 
face ca mecanismul să devină inutil; 
subliniază, prin urmare, că UE trebuie să 
își intensifice eforturile în acest sens;

2. subliniază că mecanismul nu poate 
ajuta împotriva relocării indirecte a 
emisiilor de gaze cu efect de seră; 
subliniază în continuare că eforturi 
internaționale suficiente în domeniul 
climei, cum ar fi prin stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și 
tehnologii, produse și procese de 
producție cu emisii reduse, pe deplin 
competitive vor face ca mecanismul să 
devină inutil; încurajează Comisia să 
conceapă mecanismul ca o măsură 
tranzitorie și să își intensifice eforturile în 
acest sens, prin stabilirea unui cadru 
complet care să sprijine industria și 
societatea în tranziția la emisii scăzute de 
carbon și prin implicarea în diplomația 
climatică;

Or. en

Amendamentul 23
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii reduse, pe deplin competitive ar 

2. subliniază că stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii reduse, pe deplin competitive ar 
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face ca mecanismul să devină inutil; 
subliniază, prin urmare, că UE trebuie să 
își intensifice eforturile în acest sens;

putea face ca mecanismul să devină inutil; 
subliniază că decizia SUA de a se retrage 
din Acordul de la Paris a subminat în 
mod semnificativ răspunsul global la 
schimbările climatice; subliniază, prin 
urmare, că UE trebuie să își intensifice 
eforturile în acest sens, punând totuși în 
aplicare mecanismul; reamintește că 
Uniunea are o responsabilitate istorică 
privind acumularea de gaze cu efect de 
seră și, prin urmare, are datoria de a lua 
măsuri climatice și de mediu ambițioase;

Or. en

Amendamentul 24
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii reduse, pe deplin competitive ar 
face ca mecanismul să devină inutil; 
subliniază, prin urmare, că UE trebuie să 
își intensifice eforturile în acest sens;

2. subliniază că stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii reduse, pe deplin competitive ar 
face ca mecanismul să devină inutil; 
subliniază, prin urmare, că UE trebuie să 
își intensifice eforturile în acest sens; 
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
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Amendamentul 25
Markus Pieper, Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii reduse, pe deplin competitive ar 
face ca mecanismul să devină inutil; 
subliniază, prin urmare, că UE trebuie să 
își intensifice eforturile în acest sens;

2. subliniază că stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii reduse, pe deplin competitive ar 
face ca mecanismul să devină inutil; 
subliniază, prin urmare, că UE trebuie să 
își intensifice eforturile în acest sens; 
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; 
solicită Comisiei să asigure protecția 
cuprinzătoare și oportună împotriva 
relocării emisiilor de carbon pentru toate 
sectoarele;

Or. en

Amendamentul 26
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii reduse, pe deplin competitive ar 
face ca mecanismul să devină inutil; 
subliniază, prin urmare, că UE trebuie să 
își intensifice eforturile în acest sens;

2. subliniază că stabilirea răspândită, 
robustă și consecventă a prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii reduse, pe deplin competitive ar 
putea face ca mecanismul să devină inutil 
în timp; subliniază, prin urmare, că UE 
trebuie să își intensifice eforturile în acest 
sens;

Or. en
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Amendamentul 27
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii reduse, pe deplin competitive ar 
face ca mecanismul să devină inutil; 
subliniază, prin urmare, că UE trebuie să 
își intensifice eforturile în acest sens;

2. subliniază că stabilirea prețului 
carbonului la nivel internațional și soluțiile 
cu emisii reduse, pe deplin competitive ar 
face ca mecanismul să devină inutil;

Or. en

Amendamentul 28
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că mecanismul 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 carbon, 
măsurile de eficiență energetică și 
energiile din surse regenerabile pentru a 
realiza decarbonizarea industriei; 
sugerează să se promoveze, pe lângă 
mecanism, politici publice de inovare 
solide, care să excludă sprijinul pentru 
tehnologiile care blochează combustibilii 
fosili, precum și obligații de a achiziționa 
materiale cu emisii scăzute de carbon prin 
intermediul procedurilor de achiziții 
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. en
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Amendamentul 29
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. mari părți din lume, în special 
rivali ai sistemului, nu împărtășesc 
agenda climatică și de mediu ambițioasă a 
UE, prin urmare, cererea de soluții 
europene și competitivitatea 
întreprinderilor europene sunt erodate pe 
piața globală, unde anumite întreprinderi 
și state au cerințe privind mediul 
considerabil mai scăzute decât cele din 
Europa;

Or. en

Amendamentul 30
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenția asupra dilemei 
reprezentate de faptul că, pentru bunurile 
care sunt exportate din UE, costurile 
emisiilor de dioxid de carbon ar fi 
rambursate la frontiera externă a UE, din 
motive de competitivitate, în cadrul unei 
astfel de taxe pe carbon la frontiere, însă 
această rambursare ar submina obiectivul 
în domeniul climei pe care îl vizează 
această taxă; 

Or. de

Amendamentul 31
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Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că mecanismul trebuie 
să asigure că prețul importurilor reflectă 
adevăratul lor conținut de carbon în 
concordanță cu normele OMC și 
obligațiile UE;

Or. en

Amendamentul 32
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că mecanismul ar 
trebui să asigure predictibilitatea pentru 
industria europeană, precum și pentru 
partenerii comerciali;

Or. en

Amendamentul 33
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. prin urmare, este în interesul 
întreprinderilor europene să consolideze 
cerințele globale privind mediul, nu 
numai deoarece ar fi benefic pentru 
întreprinderi, ci și pentru că schimbările 
climatice reprezintă o problemă globală 
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care necesită soluții globale; UE ar trebui, 
prin urmare, să continue să sprijine 
stabilirea unui preț global al emisiilor de 
CO2 în concordanță cu articolul 6 din 
Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 34
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că o mare parte din 
ajutorul de stat la nivel mondial este 
direcționat către activități care afectează 
mediul, ceea ce înseamnă că 
întreprinderile europene se confruntă cu 
o concurență care este denaturată și 
nocivă mediului, confruntându-se 
totodată cu presiuni tot mai mari de a-și 
reduce propriul impact negativ asupra 
mediului; prin urmare, încercările de a 
limita sprijinul statelor la nivel mondial 
vor contribui la îmbunătățirea 
competitivității întreprinderilor europene, 
precum și la reducerea emisiilor;

Or. en

Amendamentul 35
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și a investițiilor și un dezavantaj 
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industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să asigure 
o protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon și să aibă în 
vedere includerea în mecanism a 
reducerilor la export;

competitiv pentru industria UE pe piețele 
internaționale; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia să asigure o protecție deplină 
împotriva relocării emisiilor de dioxid de 
carbon cu un mecanism creat ca 
alternativă la măsurile actuale de 
combatere a relocării emisiilor de dioxid 
de carbon din cadrul EU ETS și să aibă în 
vedere includerea în mecanism a 
reducerilor la export; subliniază nevoia ca 
mecanismul să includă în prețul 
conținutului de carbon emisiile care 
rezultă din transport; îndeamnă ca 
mecanismul să vizeze reducerea cotei UE 
de emisii importate, ceea ce implică o 
reducere a lanțurilor valorice și a 
dimensiunii acestora;

Or. en

Amendamentul 36
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 
industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să asigure 
o protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon și să aibă în 
vedere includerea în mecanism a 
reducerilor la export;

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon, ceea ce conduce la o creștere a 
emisiilor globale, și un dezavantaj 
competitiv pentru industria UE pe piețele 
internaționale, precum și faptul că acestea 
periclitează, prin urmare, locurile de 
muncă și lanțurile valorice europene; 
subliniază că industria UE este supusă 
unor presiuni economice sporite din 
cauza importurilor ieftine de la partenerii 
comerciali și a crizei provocate de 
pandemia de COVID-19; astfel, îndeamnă 
Comisia să asigure o protecție deplină și 
eficace împotriva schimbărilor climatice și 
relocării emisiilor de dioxid de carbon și să 
aibă în vedere reducerile la export în etapa 
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de elaborare a mecanismului;

Or. en

Amendamentul 37
Marek Paweł Balt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 
industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să asigure 
o protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon și să aibă în 
vedere includerea în mecanism a 
reducerilor la export;

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 
industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să asigure 
o protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon prin 
conceperea unui mecanism de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
ca măsură suplimentară și 
complementară la măsurile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon, precum și să aibă în vedere 
includerea în mecanism a reducerilor la 
export;

Or. en

Amendamentul 38
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 

3. constată că, deși în teorie acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon, în realitate astfel de efecte nu au 
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industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să asigure 
o protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon și să aibă în 
vedere includerea în mecanism a 
reducerilor la export;

avut loc în UE1a; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia să asigure o protecție mai 
specifică împotriva relocării emisiilor de 
dioxid de carbon și să aplice mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
carbon ca alternativă la măsurile actuale 
de combatere a relocării emisiilor de 
dioxid de carbon din cadrul EU ETS; se 
opune oricărei introduceri a reducerilor la 
export, care ar submina stimulentele 
pentru industriile exportatoare de a-și 
reduce impactul asupra climei;
_________________
1a Nu există nicio dovadă a faptului că 
relocarea emisiilor de carbon a avut loc 
ca urmare a politicilor climatice, precum 
EU ETS, iar predicțiile teoretice ex ante 
au identificat un risc foarte limitat în 
viitor.

Or. en

Amendamentul 39
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 
industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să asigure 
o protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon și să aibă în 
vedere includerea în mecanism a 
reducerilor la export;

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 
industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă Comisia, Parlamentul și 
Consiliul să asigure o protecție deplină 
împotriva relocării emisiilor de dioxid de 
carbon prin conceperea și adoptarea unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca măsură 
suplimentară și complementară la 
măsurile existente privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon, precum și 
să aibă în vedere includerea în mecanism a 
reducerilor la export;
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Or. en

Amendamentul 40
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani, François-
Xavier Bellamy, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 
industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să asigure 
o protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon și să aibă în 
vedere includerea în mecanism a 
reducerilor la export;

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 
industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să pună în 
aplicare mecanismul ca instrument 
complementar la măsurile existente 
privind carbonul pentru a asigura o 
protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon și să aibă în 
vedere includerea în mecanism a 
reducerilor la export;

Or. en

Amendamentul 41
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 
industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să asigure 
o protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon și să aibă în 
vedere includerea în mecanism a 
reducerilor la export;

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 
industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să asigure 
o protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon;
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Or. en

Amendamentul 42
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 
industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să asigure 
o protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon și să aibă în 
vedere includerea în mecanism a 
reducerilor la export;

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 
industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să asigure 
o protecție eficace împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 43
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază că acțiunile 
descentralizate în domeniul climei pot 
determina relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și un dezavantaj competitiv pentru 
industria UE pe piețele internaționale; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să asigure 
o protecție deplină împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon și să aibă în 
vedere includerea în mecanism a 

3. 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; îndeamnă, prin 
urmare, Comisia să asigure o protecție 
deplină împotriva relocării emisiilor de 
dioxid de carbon și să includă în mecanism 
reducerile la export;
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reducerilor la export;

Or. en

Amendamentul 44
Jessica Stegrud

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că introducerea unor 
măsuri protecționiste conduce, adesea, la 
represalii cu urmări imprevizibile pentru 
competitivitatea întreprinderilor în UE; 
constată că barierele în calea 
schimburilor comerciale conduc, în 
general, la exporturi mai scăzute, 
importuri mai scăzute și o rată mai 
scăzută de creștere economică; subliniază 
în continuare nevoia unei abordări 
echilibrate și holistice, care continuă să 
asigure oportunități pentru schimburi 
comerciale și investiții cu restul lumii și 
este conștient de faptul că UE a beneficiat 
în mare măsură de faptul că este una 
dintre cele mai deschise economii din 
lume;

Or. en

Amendamentul 45
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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3a. reamintește că politica climatică și 
politica industrială ale UE trebuie să 
meargă mână în mână pentru a evita 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon și 
a investițiilor și pentru a proteja locurile 
de muncă; subliniază că orice mecanism 
trebuie integrat în strategia noastră 
industrială, creând un stimulent pentru 
sectoarele industriale în vederea fabricării 
unor produse curate și competitive și a 
evitării relocării emisiilor de dioxid de 
carbon, fără a pune în pericol 
oportunitățile comerciale;

Or. en

Amendamentul 46
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că mecanismul trebui 
să respecte normele pieței interne a UE și 
să nu cauzeze denaturări ale pieței și 
birocrație inutile suplimentare, care ar 
putea limita concurența pe piață 
echitabilă, deschisă și bazată pe norme și 
care ar putea avea un efect deosebit de 
nefavorabil asupra IMM-urilor sau ar 
putea deveni un instrument pentru 
protecționism;

Or. en

Amendamentul 47
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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3a. recunoaște că, dacă mecanismul 
este elaborat și pus în aplicare ca sistem 
ETS axat pe importuri, menținerea 
certificatelor cu titlu gratuit existente nu 
ar însemna o protecție dublă, în special în 
cazul în care importatorii pot demonstra 
că importurile lor sunt cel puțin la fel de 
eficiente precum cele mai bune produse 
din categoriile respective;

Or. en

Amendamentul 48
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază gradul ridicat de 
complexitate a calculării costurilor 
emisiilor de dioxid de carbon pentru 
produsele care rezultă în urma unor 
procese de producție transfrontaliere 
bazate pe diviziunea muncii;

Or. de

Amendamentul 49
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că, pentru ca 
mecanismul să își atingă obiectivul 
climatic și să asigure eficacitatea 
acestuia, prețul pe tona de carbon va 
trebui să fie semnificativ mai mare; 
afirmă că introducerea mecanismului 
trebuie, mai presus de toate, să fie însoțită 
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de o revizuire adecvată a sistemului EU 
ETS și de eliminarea treptată completă a 
certificatelor cu titlu gratuit; solicită 
Comisiei să extindă domeniul gazelor cu 
efect de seră acoperite de sistemul EU 
ETS, inclusiv metanul, și să îl introducă 
în mecanism; subliniază nevoia de a 
actualiza metodele de analiză comparativă 
și de calcul, pe baza probelor științifice, și 
de a pune capăt speculării în cadrul 
sistemului EU ETS;

Or. en

Amendamentul 50
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să evalueze toate 
opțiunile operaționale ale mecanismului, 
cum ar fi o taxă pe carbon pentru 
anumite produse importate și naționale, o 
nouă taxă sau un nou impozit pe carbon 
pentru importuri ori extinderea ET ETS 
la importuri;

Or. en

Amendamentul 51
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să nu înlocuiască 
măsurile existente cu privire la relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon cu un 
mecanism netestat care ar putea crea 
incertitudini și riscuri considerabile 
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pentru industria europeană, de exemplu 
represaliile;

Or. en

Amendamentul 52
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. îndeamnă Comisia să se 
coordoneze cu partenerii comerciali ai UE 
din întreaga lume, precum SUA și 
Australia, ale căror guverne au abordări 
diferite cu privire la protecția climei și 
care ar putea să considere că mecanismul 
reprezintă o discriminare arbitrară și 
nejustificată; conflictele comerciale 
recente cu SUA au demonstrat potențialul 
de conflict care există în domeniul 
tarifelor vamale unilaterale, prin urmare, 
un „tarif climatic” dezechilibrat ar trebui 
să fie foarte atent analizat în raport cu 
riscul unei reînnoiri a disputelor 
comerciale cu aliații și pentru a evita 
semnalarea unor măsuri protecționiste;

Or. en

Amendamentul 53
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. salută anunțul Partidului 
Comunist Chinez care intenționează să 
atingă neutralitatea climatică până în 
2060; salută acest anunț ca un succes 
pentru o diplomație climatică continuă, 
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subliniază, în plus, importanța diplomației 
climatice și respinge noțiunea de 
protecționism climatic;

Or. en

Amendamentul 54
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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; subliniază că acest lucru 
nu ar trebui să ducă la denaturări ale pieței 
interne;

4. subliniază rolul pe care un astfel 
de mecanism l-ar putea avea, dacă este 
echilibrat și pus în aplicare în mod 
adecvat, la nivelul industriilor mari 
consumatoare de energie, precum 
siderurgia, industria 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 
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întreprinderile importatoare, în special 
IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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; subliniază că acest 
lucru nu ar trebui să ducă la denaturări 
ale pieței interne;

4. propune un mecanism progresiv 
care să includă înainte de toate sectoarele 
cu un volum ridicat de emisii și cu cel mai 
mare risc de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon, precum zgura, cimentul, fierul, 
oțelul, aluminiul, unele produse chimice 
în vrac, celuloza, hârtia și rafinarea 
petrolului, urmând ca acesta să fie extins 
în timp pentru a cuprinde toate 
importurile; reamintește importanța 
adoptării unor măsuri complementare 
pentru a reduce intensitatea emisiilor în 
aceste sectoare, precum renovarea 
parcului imobiliar și înlocuirea 
materialelor de construcții brute;

Or. en

Amendamentul 56
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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; subliniază că acest lucru 
nu ar trebui să ducă la denaturări ale pieței 

4. 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; subliniază că acest lucru 
nu ar trebui să ducă la denaturări ale pieței 
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interne; interne; recunoaște totuși că, pentru multe 
produse, este dificil să se determine și să 
se verifice „amprenta de carbon a unui 
produs”, aceasta se aplică în special 
produselor tehnice complexe, ale căror 
procese de fabricație și aprovizionare 
constau în mai multe etape;

Or. en

Amendamentul 57
Izabela-Helena Kloc
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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; subliniază că 
acest lucru nu ar trebui să ducă la 
denaturări ale pieței interne;

4. propune un mecanism progresiv 
care să includă înainte de toate sectoarele 
pe baza riscului de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon al sectorului, cu 
posibilitatea reducerii emisiilor în țări 
terțe și cu un impact limitat asupra 
sectoarelor din aval, urmând ca acesta să 
fie extins în timp, după o analiză 
amănunțită și cuprinzătoare a impactului 
mecanismului asupra sectoarelor în cauză 
și a sectoarelor din aval; subliniază că 
acest lucru nu ar trebui să ducă la 
denaturări ale pieței interne;

Or. en

Amendamentul 58
Marek Paweł Balt

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune un mecanism progresiv 4. propune un mecanism progresiv 
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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; subliniază că acest lucru 
nu ar trebui să ducă la denaturări ale pieței 
interne;

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; subliniază că acest lucru 
nu ar trebui să ducă la denaturări ale pieței 
interne și ar trebui să acopere importurile 
din toate țările care nu fac obiectul unui 
sistem strict de comercializare a 
certificatelor de emisii, cu ținte și costuri 
echivalente privind reducerea emisiilor de 
CO2;

Or. en

Amendamentul 59
Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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; subliniază că acest lucru 
nu ar trebui să ducă la denaturări ale pieței 
interne;

4. 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; subliniază că acest lucru 
nu ar trebui să ducă la denaturări ale pieței 
interne; subliniază că consumatorii, în 
special cei din statele membre care se 
bazează în mare parte pe importuri din 
țări terțe, ar trebui să fie protejați 
împotriva unor posibile prețuri mai mari 
ale produselor;

Or. en

Amendamentul 60
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani, François-
Xavier Bellamy, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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; subliniază că acest lucru 
nu ar trebui să ducă la denaturări ale pieței 
interne;

4. 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; subliniază că un astfel 
de mecanism ar trebui aplicat tuturor 
țărilor terțe care nu dispun de un sistem 
de comercializare a certificatelor de emisii 
corelat în mod ideal cu EU ETS sau un 
mecanism echivalent de stabilire a 
prețului carbonului și nu ar trebui să ducă 
la denaturări ale pieței interne;

Or. en

Amendamentul 61
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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; subliniază că 
acest lucru nu ar trebui să ducă la 
denaturări ale pieței interne;

4. propune un mecanism progresiv 
care să includă înainte de toate sectoarele 
cu cea mai mare cotă de emisii de dioxid 
de carbon, urmând ca acesta să fie extins în 
timp; subliniază că acest lucru nu ar trebui 
să ducă la denaturări ale pieței interne și ar 
trebui să fie condiționat de eliminarea 
treptată a certificatelor cu titlu gratuit și a 
ajutoarelor de stat pentru compensarea 
costurilor indirecte care se acordă acestor 
sectoare2a;

_________________
2a Mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon (Carbon 
Border Adjustment mechanism – CBAM) 
ar trebui să fie o alternativă la 
certificatele cu titlu gratuit din cadrul EU 
ETS și al schemelor de ajutoare de stat. 
Pe lângă faptul că acestea sunt subvenții 
duble pentru industrie, este, de asemenea, 
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neclar și îndoielnic dacă ambele dispoziții 
(CBAM și certificatele cu titlu gratuit) ar 
fi compatibile cu normele OMC. 

Or. en

Amendamentul 62
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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; subliniază că acest lucru 
nu ar trebui să ducă la denaturări ale pieței 
interne;

4. 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; subliniază că acest lucru 
ar trebui să se aplice tuturor țărilor terțe 
care nu dispun de un cadru de 
comercializare a certificatelor de emisii 
corelat cu sistemul UE și nu ar trebui să 
ducă la denaturări ale pieței interne;

Or. en

Amendamentul 63
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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; subliniază că acest lucru 
nu ar trebui să ducă la denaturări ale pieței 
interne;

4. propune un mecanism progresiv 
care să includă înainte de toate sectoarele 
cu cel mai mare risc de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon și ca acesta să fie 
extins în timp; consideră că un astfel de 
concept ar putea să reducă represaliile 
internaționale și să servească drept o 
etapă de testare pentru industria UE; 
subliniază totuși că acest lucru nu ar trebui 
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să ducă la denaturări ale pieței interne;

Or. en

Amendamentul 64
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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; subliniază că acest lucru 
nu ar trebui să ducă la denaturări ale pieței 
interne;

4. propune un mecanism progresiv 
care să includă înainte de toate sectoarele 
cu cel mai mare risc de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon, în conformitate cu 
realitățile fiecărui sector și cu maturitatea 
tehnologiei, urmând ca acesta să fie extins 
în timp; subliniază că acest lucru nu ar 
trebui să ducă la denaturări ale pieței 
interne;

Or. en

Amendamentul 65
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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; subliniază că acest lucru 
nu ar trebui să ducă la denaturări ale pieței 
interne;

4. propune un mecanism progresiv și 
specific sectorului 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; 
subliniază că acest lucru nu ar trebui să 
ducă la denaturări ale pieței interne;

Or. en

Amendamentul 66



AM\1214422RO.docx 39/69 PE658.773v01-00

RO

Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea limitării 
represaliilor internaționale îndreptate 
împotriva UE din cauza mecanismului; 
îndeamnă Comisia să asigure 
compatibilitatea mecanismului cu 
normele Organizației Mondiale a 
Comerțului și să adopte o abordare 
multilaterală la elaborarea acestuia;

5. subliniază necesitatea limitării 
represaliilor internaționale îndreptate 
împotriva UE din cauza mecanismului; 
îndeamnă Comisia să adopte o abordare 
multilaterală la elaborarea acestuia; 
recomandă cu fermitate să se utilizeze 
dispozițiile privind exceptarea de mediu de 
la articolul 20 din acordul GATT; 
reamintește că, în ultimul deceniu, 
Organizația Mondială a Comerțului s-a 
dovedit a fi tot mai blocată și ocolită de 
state terțe; subliniază că Uniunea are alte 
obligații internaționale, îndeosebi în 
temeiul Acordului de la Paris; reamintește 
că Parlamentul European a declarat o 
urgență climatică și de mediu și a solicitat 
Comisiei să asigure că fiecare propunere 
legislativă și bugetară este pe deplin 
aliniată cu obiectivul limitării încălzirii 
globale la sub 1,5 °C; prin urmare, 
solicită Uniunii să inițieze o reformă 
profundă a normelor OMC pentru a 
asigura că schimburile comerciale 
mondiale sunt pe deplin aliniate la 
atingerea obiectivului pe termen lung al 
Acordului de la Paris de a limita creșterea 
temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale;

Or. en

Amendamentul 67
Tomas Tobé, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, Eva Maydell, 
Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, Massimiliano Salini, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea limitării 
represaliilor internaționale îndreptate 
împotriva UE din cauza mecanismului; 
îndeamnă Comisia să asigure 
compatibilitatea mecanismului cu normele 
Organizației Mondiale a Comerțului și să 
adopte o abordare multilaterală la 
elaborarea acestuia;

5. subliniază cu fermitate faptul că 
succesul IMM-urilor europene și al 
Campionilor necunoscuți („Hidden 
Champions”) depinde de accesul la piețele 
globale. Prin urmare, solicită Comisiei să 
își bazeze orice propunere legislativă pe o 
evaluare amănunțită a impactului, care să 
țină seama de impactul unor posibile 
contramăsuri luate de țările terțe afectate 
împotriva industriilor europene; 
subliniază necesitatea limitării și, eventual, 
a evitării represaliilor internaționale 
îndreptate împotriva UE din cauza 
mecanismului; îndeamnă Comisia să 
asigure compatibilitatea mecanismului cu 
acquis-ul OMC și cu dispozițiile din 
acordurile de liber schimb ale Uniunii și 
să adopte o abordare multilaterală la 
elaborarea acestuia; subliniază nevoia de a 
deduce costurile suportate ca urmare a 
taxelor pe carbon, a drepturilor de emisii 
în temeiul sistemelor de limitare și 
tranzacționare sau a unor măsuri 
echivalente de atenuare a schimbărilor 
climatice, inclusiv cele de o natură mai 
degrabă normativă decât fiscală, în țara 
de producție din plățile la import în 
temeiul mecanismului, precum și de a 
evita orice discriminare pe criterii de 
origine;

Or. en

Amendamentul 68
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea limitării 
represaliilor internaționale îndreptate 

5. subliniază necesitatea limitării 
represaliilor internaționale îndreptate 
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împotriva UE din cauza mecanismului; 
îndeamnă Comisia să asigure 
compatibilitatea mecanismului cu normele 
Organizației Mondiale a Comerțului și să 
adopte o abordare multilaterală la 
elaborarea acestuia;

împotriva UE din cauza mecanismului 
pentru a reduce la minimum efectele 
negative asupra echilibrului comercial 
european și industriei UE; încurajează 
Comisia să asigure condiții de concurență 
echitabile în cadrul comerțului 
internațional, acordând atenția cuvenită 
principiilor unei piețe globale libere și 
echitabile; îndeamnă Comisia să asigure 
compatibilitatea mecanismului cu normele 
OMC, de preferat utilizând articolul XX 
literele (b) și (g) care permite membrilor 
OMC să justifice măsurile inconsecvente 
cu GATT în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, a animalelor sau a 
plantelor, și să adopte o abordare 
multilaterală la elaborarea acestuia prin 
implicarea partenerilor comerciali 
internaționali, integrând-o în negocierile 
pentru acorduri de mediu multilaterale, 
ținând seama totodată de poziția Uniunii 
Europene ca cel mai mare bloc comercial 
al lumii; subliniază că mecanismul nu 
trebuie să constituie o prerogativă pentru 
ca UE să stimuleze protecționismul față 
de țări terțe;

Or. en

Amendamentul 69
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea limitării 
represaliilor internaționale îndreptate 
împotriva UE din cauza mecanismului; 
îndeamnă Comisia să asigure 
compatibilitatea mecanismului cu normele 
Organizației Mondiale a Comerțului și să 
adopte o abordare multilaterală la 
elaborarea acestuia;

5. subliniază necesitatea limitării 
represaliilor internaționale îndreptate 
împotriva UE din cauza mecanismului; 
îndeamnă Comisia să asigure 
compatibilitatea mecanismului cu normele 
Organizației Mondiale a Comerțului și să 
adopte o abordare multilaterală la 
elaborarea acestuia, fără a aduce atingere 
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eficacității sale;

Or. en

Amendamentul 70
Tomas Tobé, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, Eva Maydell, 
Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, Massimiliano Salini, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. 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 sporită 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; 
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
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Amendamentul 71
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că un mecanism care 
funcționează în mod adecvat, în care este 
inclusă o definiție distinctă a relocării 
emisiilor de dioxid de carbon care trebuie 
prevenită, și care pune Europa în poziția 
de a combate această relocare, necesită o 
metodă complexă de elaborare și de calcul 
pentru a stabili conținuturile de carbon 
ale produselor; recunoaște că cu cât sunt 
mai complexe mecanismul și calculul 
ajustării care trebuie plătite de 
importatori, cu atât sunt mai eficace 
protecția climei și cea împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon; cu toate 
acestea, solicită Comisiei să examineze 
fezabilitatea tehnică și disponibilitatea 
unor date fiabile pentru și de la 
importatori și exportatori în cazul 
reducerilor la export; subliniază că 
sistemul european de calcul nu ar trebui 
să genereze dezavantaje pentru industriile 
europene;

Or. en

Amendamentul 72
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. sprijină cerințele unilaterale de 
mediu pentru țările în curs de dezvoltare 
în schimbul accesului pe piață ca 
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alternativă la corelarea accesului fără 
tarife la UE în sistemul generalizat de 
preferințe nu numai cu ratificarea și 
punerea în aplicare a convențiilor de 
mediu internaționale, ci și direct, cu 
inițiativele relevante din Pactul verde 
european;

Or. en

Amendamentul 73
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. încurajează 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 exportând bunuri semifabricate;

Or. en

Amendamentul 74
Izabela-Helena Kloc
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că introducerea 
CBAM ar trebui considerată un efort 
sporit de a asigura reduceri ale emisiilor 
în plus față de măsurile existente;

Or. en
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Amendamentul 75
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită Comisiei să propună un 
model de elaborare și o metodă de calcul 
care să țină seama pe cât posibil de 
conținutul efectiv de carbon al bunurilor 
vizate; în același timp, metoda de calcul 
nu ar trebui să facă referire la media UE 
atunci când stabilește conținuturile de 
carbon ale produselor întrucât acest fapt 
ar reduce puternic eficacitatea 
instrumentului; constată, în plus, că 
metoda de elaborare și de calcul trebuie 
să vizeze asigurarea celei mai eficace 
protecții climatică și împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon, respectând 
totodată normele OMC;

Or. en

Amendamentul 76
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că, deși scopul 
mecanismului trebuie să fie acela de a 
contribui la emisii mai scăzute de dioxid 
de carbon la nivel global și de a limita 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
modalitatea de elaborare ar trebui să 
contribuie la condiții de concurență 
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echitabile pentru industria europeană atât 
pe piețele europene, cât și pe cele 
internaționale, în concordanță cu 
Strategia industrială; evidențiază nevoia 
unei atenții specifice acordate menținerii 
disponibilității produselor în lanțurile de 
aprovizionare și a competitivității 
industriilor producătoare din aval;

Or. en

Amendamentul 77
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită Comisiei să nu prezinte un 
mecanism care subminează Acordul de la 
Paris, care permite ca definiția țintelor de 
reducere a CO2 să fie ajustată pentru 
fiecare țară în parte; în cazul în care 
mecanismul prezentat de Comisie vizează 
să echilibreze diversele de reducere ale 
țărilor individuale prin intermediul 
ajustării la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, acesta ar putea submina 
abordarea Acordului de la Paris;

Or. en

Amendamentul 78
Izabela-Helena Kloc
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că un obiectiv 
important al mecanismului de ajustare la 
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frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
ar trebui să constea în crearea de 
stimulente pentru ca guvernele și 
exportatorii din țări terțe să își reducă 
emisiile; prin urmare, potențialul de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ar trebui să fie un factor important 
atunci când sunt selectate sectoarele care 
să fie acoperite de mecanism;

Or. en

Amendamentul 79
Tomas Tobé, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Eva 
Maydell, Pernille Weiss, Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy 
Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază că sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(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 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; prin urmare, este de 
părere că mecanismul ar trebui să 
coexiste împreună cu alocarea cu titlu 
gratuit a certificatelor pentru anumite 
sectoare; 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 
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urmează să fie eliminate treptat;

Or. en

Amendamentul 80
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. constată că stabilirea conținutului 
de carbon al unui produs finit sau 
intermediar este dificilă din cauza 
lanțurilor valorice internaționale; 
constată în continuare cu preocupare că 
un mecanism bazat numai pe materialele 
de bază ar putea să conducă la un 
transfer al importurilor către produse 
intermediare și finite care nu sunt 
acoperite de mecanism și să dăuneze 
industriei UE; indică faptul că 
mecanismul trebuie să fie elaborat într-un 
mod care previne un comportament de 
eludare, precum amestecarea resurselor 
sau importarea de produse semifabricate 
sau finite care nu sunt acoperite de 
mecanism;

Or. en

Amendamentul 81
Izabela-Helena Kloc
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. observă faptul că, întrucât 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
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emisiilor de dioxid de carbon poate să 
asigure competitivitatea industriei UE 
numai împotriva importurilor poluante 
concurente pe piața UE internă și nu pe 
piețele de export, UE ar trebui să mențină 
toate măsurile existente care asigură 
competitivitatea industriei UE pe piețele 
de export;

Or. en

Amendamentul 82
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. constată, în plus, că, pentru a 
preveni concurența neloială pe piața 
europeană, mecanismul nu ar trebui să 
creeze niciun dezavantaj competitiv între 
materialele concurente;

Or. en

Amendamentul 83
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. solicită Comisiei să ofere 
consiliere și asistență tehnică industriilor 
în UE și în afara ei, în special IMM-
urilor, în ceea ce privește instituirea unor 
sisteme fiabile de contabilizare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră pentru importuri 
și reduceri potențiale la export, în scopul 
menținerii unei industrii europene 
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puternice, continuând totodată să aibă 
bune relații cu partenerii comerciali; 
solicită în continuare Comisiei să asigure 
că importatorilor li se permite să 
demonstreze conținutul scăzut de carbon 
al produselor lor, oferindu-le posibilitatea 
de a reduce valoarea plății aferente 
carbonului pentru aceste produse; solicită 
Comisiei să garanteze fezabilitatea în 
raport cu ETS;

Or. en

Amendamentul 84
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. constată că există dificultăți în 
colectarea unor date verificate și fiabile 
privind conținutul de carbon al 
produselor importate; subliniază 
importanța instituirii unui sistem 
aprofundat de monitorizare, raportare și 
verificare pentru a evalua eficiența 
mecanismului în ceea ce privește protecția 
climei și împotriva relocării emisiilor de 
dioxid de carbon; consideră că verificarea 
independentă de către părți terțe ar putea 
fi considerată drept un instrument pentru 
asigurarea fiabilității datelor;

Or. en

Amendamentul 85
Jens Geier
în numele Grupului S&D

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

5g. subliniază că includerea 
importatorilor în EU ETS, obligându-i să 
cumpere certificate de emisii de CO2 în 
funcție de conținutul de carbon al 
importurilor lor, ar putea conduce la o 
creștere semnificativă și imprevizibilă a 
prețurilor carbonului în plus față de 
creșterea prevăzută de ETS prin alocarea 
cu titlu gratuit mai scăzută, rezerva 
pentru stabilitatea pieței și factorul linear 
de reducere care ar putea facilita 
atingerea obiectivelor noastre climatice în 
UE, conducând la o sarcină imposibil de 
suportat pentru industria europeană, care 
este neproporțională cu eforturile de 
decarbonizare ale industriei UE și 
exacerbează riscurile de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 86
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5h. consideră că mecanismul ar trebui 
să țină seama de situațiile specifice ale 
țărilor cel mai puțin dezvoltate, care nu 
au avut un volum ridicat de emisii de-a 
lungul timpului; subliniază că aceasta nu 
ar trebui să împiedice dezvoltarea lor 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 87
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă;

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă și sociale, inclusiv pentru 
sprijinirea țărilor terțe, îndeosebi a țărilor 
în curs de dezvoltare, în eforturile lor de 
a-și decarboniza economiile, a atenua 
schimbările climatice și a se adapta la 
acestea; subliniază importanța 
transferării tehnologiilor decarbonizate 
către țările în curs de dezvoltare; 
îndeamnă statele membre să ia măsuri, 
îndeosebi măsuri fiscale, pentru a sprijini 
gospodăriile cu venituri reduse și a 
compensa orice creștere a prețurilor 
bunurilor importate ca urmare a punerii 
în aplicare a mecanismului;

Or. en

Amendamentul 88
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă;

6. subliniază că, în conformitate cu 
Rezoluția Parlamentului European din 14 
noiembrie 2018 referitoare la cadrul 
financiar multianual 2021-2027, resursele 
generate de mecanism sunt considerate 
resurse proprii europene; este convins că 
aceste resurse sunt folosite numai pentru 
măsuri destinate atingerii neutralității 
climatice, de exemplu procese de 
producție industrială neutre din punctul 
de vedere al carbonului și sustenabile, 
reciclare și eficiența materialelor, sau 
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finanțării costurilor administrative 
suportate de mecanism;

Or. en

Amendamentul 89
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă;

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă atât în UE, cât și în afara 
ei; sugerează că aceste resurse ar putea 
alimenta parțial contribuția UE la fondul 
de adaptare pentru țările în curs de 
dezvoltare, creat prin Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 90
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă;

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism nu trebuie să creeze denaturări 
în funcție de statul membru de import, ci 
să contribuie la asigurarea unor condiții 
de concurență echitabile la nivel mondial 
între industriile concurente și pentru 



PE658.773v01-00 54/69 AM\1214422RO.docx

RO

investițiile cu emisii scăzute de carbon și 
transformarea industriei prelucrătoare;

Or. en

Amendamentul 91
Izabela-Helena Kloc
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă;

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă; în special, ar trebui să fie 
canalizate către regiunile acoperite de 
planurile pentru o tranziție justă;

Or. en

Amendamentul 92
Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă;

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru a evita ca 
neconformitatea țărilor terțe cu normele 
privind mediul să anuleze competitivitatea 
industriei UE;

Or. en
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Amendamentul 93
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă;

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui puse la dispoziția 
statelor membre ale Uniunii; acestea pot 
fi folosite pentru creșterea economică 
industrială sustenabilă și crearea de 
locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 94
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă;

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite în mare parte 
pentru măsuri legate de climă;

Or. de

Amendamentul 95
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate cel puțin 
parțial resurse proprii ale UE; este convins 
că aceste resurse trebuie folosite pentru 
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legate de climă; măsuri legate de climă;

Or. en

Amendamentul 96
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse 
proprii ale UE; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă;

6. subliniază că resursele generate de 
mecanism ar trebui considerate resurse ale 
statelor membre; este convins că aceste 
resurse trebuie folosite pentru măsuri 
legate de climă;

Or. en

Amendamentul 97
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho, Angelika 
Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Salvatore De 
Meo, Massimiliano Salini, Markus Pieper
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că conținutul de CO2 al 
produselor importate ar trebui să fie 
determinat în mod fiabil și exact, printre 
altele, printr-o verificare efectuată de o 
parte terță independentă și, în cazul în 
care aceasta nu poate fi asigurată, prin 
date medii relevante; subliniază nevoia ca 
mecanismul să acopere atât emisiile de 
dioxid de carbon directe, cât și pe cele 
indirecte; reiterează nevoia unor 
mecanisme adecvate de combatere a 
eludării; subliniază totuși că mecanismul 
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nu ar trebui să conducă la o sarcină 
administrativă excesivă, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 98
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că mecanismul ar putea 
conduce la prețuri mai mari ale 
produselor pentru consumatori; 
subliniază faptul că consumatorii, în 
special cei cu venituri mici, nu ar trebui 
să sufere din cauza unei sarcini mai mari 
care afectează puterea lor de cumpărare; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
evalueze posibilele impacturi asupra 
standardului de trai, în special al 
grupurilor vulnerabile ale societății 
noastre, precum și să instituie mecanisme 
de transfer eficace;

Or. en

Amendamentul 99
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. 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 
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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 100
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului diferitelor 
mecanisme și concepte de stimulare a 
acțiunilor internaționale în domeniul climei 
și de prevenire a relocării emisiilor de 
dioxid de carbon înainte să prezinte o 
propunere legislativă.

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului diferitelor 
mecanisme și concepte, inclusiv a 
impactului unei taxe pe emisiile 
suplimentare sau al unor taxe pe carbon 
similare, pentru stimularea acțiunilor 
internaționale în domeniul climei și 
prevenirea relocării emisiilor de dioxid de 
carbon înainte să prezinte o propunere 
legislativă; subliniază că acest studiu ar 
trebui să evalueze cu atenție efectele 
transfrontaliere ale mecanismului și 
posibila sa sarcină asupra țărilor 
învecinate și partenerilor internaționali, 
în special asupra țărilor în curs de 
dezvoltare; solicită Comisiei să propună 
inițiative pentru reducerea la minimum a 
sarcinii asupra partenerilor internaționali 
prin informare și cooperare, consolidând 
astfel poziția de lider a UE în lupta 
globală împotriva schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 101
Jens Geier
în numele Grupului S&D
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului diferitelor 
mecanisme și concepte de stimulare a 
acțiunilor internaționale în domeniul 
climei și de prevenire a relocării emisiilor 
de dioxid de carbon înainte să prezinte o 
propunere legislativă.

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare amănunțită a impactului 
diferitelor mecanisme și concepte, inclusiv 
a impactului unei taxe pe carbon asupra 
consumului și al cerințelor privind 
amprenta de carbon în cadrul achizițiilor 
publice, înainte să prezinte o propunere 
legislativă, pentru a evalua modul în care 
acestea stimulează acțiunile internaționale 
în domeniul climei și previn relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon; evaluarea 
ar trebui, de asemenea, să analizeze 
posibilitatea menținerii, în mod 
tranzitoriu, a certificatelor alocate cu titlu 
gratuit în cadrul ETS și/sau a 
compensației pentru prețul energiei 
electrice, integrând treptat mecanismul;

Or. en

Amendamentul 102
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului diferitelor 
mecanisme și concepte de stimulare a 
acțiunilor internaționale în domeniul climei 
și de prevenire a relocării emisiilor de 
dioxid de carbon înainte să prezinte o 
propunere legislativă.

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului diferitelor 
mecanisme și concepte de stimulare a 
acțiunilor internaționale în domeniul climei 
și de prevenire a relocării emisiilor de 
dioxid de carbon înainte să prezinte o 
propunere legislativă, ținând seama de 
riscul relocării întreprinderilor și a 
sectoarelor strategice și de riscul unei 
concurențe neloiale din partea statelor 
membre și a țărilor terțe; să efectueze o 
analiză aprofundată a compatibilității cu 
sistemul multilateral inclus în dispozițiile 
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Organizației Mondiale a Comerțului.

Or. en

Amendamentul 103
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului diferitelor 
mecanisme și concepte de stimulare a 
acțiunilor internaționale în domeniul 
climei și de prevenire a relocării emisiilor 
de dioxid de carbon înainte să prezinte o 
propunere legislativă.

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare aprofundată a impactului privind 
efectele asupra mediului ale diferitelor 
forme de mecanisme posibile; recomandă 
Comisiei să rețină criteriul privind mediul 
ca factor principal în alegerea formei 
mecanismului; solicită Comisiei să pună 
rezultatele evaluării impactului la 
dispoziția publicului cât de curând posibil 
și înainte de publicarea propunerii sale 
legislative;

Or. en

Amendamentul 104
Izabela-Helena Kloc
în numele Grupului ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului diferitelor 
mecanisme și concepte de stimulare a 
acțiunilor internaționale în domeniul climei 
și de prevenire a relocării emisiilor de 
dioxid de carbon înainte să prezinte o 
propunere legislativă.

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului, care să acopere 
impactul mecanismului asupra fiecărui 
stat membru, cu privire la diferitele 
mecanisme și concepte de stimulare a 
acțiunilor internaționale în domeniul climei 
și de prevenire a relocării emisiilor de 
dioxid de carbon înainte să prezinte o 
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propunere legislativă; subliniază nevoia de 
a lua în considerare competitivitatea 
industriei UE în cadrul evaluării 
impactului.

Or. en

Amendamentul 105
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului diferitelor 
mecanisme și concepte de stimulare a 
acțiunilor internaționale în domeniul 
climei și de prevenire a relocării emisiilor 
de dioxid de carbon înainte să prezinte o 
propunere legislativă.

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare aprofundată a impactului 
diferitelor mecanisme și alternative înainte 
să prezinte o propunere legislativă; 
inclusiv standarde de reglementare în 
domeniul climei pentru produsele 
importate și compatibilitatea cu alocarea 
cu titlu gratuit a certificatelor în cadrul 
EU ETS, pentru a stimula acțiunile 
internaționale în domeniul climei și a 
preveni relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon.

Or. en

Amendamentul 106
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului diferitelor 

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului diferitelor 
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mecanisme și concepte de stimulare a 
acțiunilor internaționale în domeniul climei 
și de prevenire a relocării emisiilor de 
dioxid de carbon înainte să prezinte o 
propunere legislativă.

mecanisme și concepte de stimulare a 
acțiunilor internaționale în domeniul climei 
și de prevenire a relocării emisiilor de 
dioxid de carbon înainte să prezinte o 
propunere legislativă; solicită Comisiei să 
identifice, în evaluarea impactului, 
măsuri pentru sectoarele în care riscul de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
este cel mai ridicat;

Or. en

Amendamentul 107
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului diferitelor 
mecanisme și concepte de stimulare a 
acțiunilor internaționale în domeniul climei 
și de prevenire a relocării emisiilor de 
dioxid de carbon înainte să prezinte o 
propunere legislativă.

7. invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului diferitelor 
mecanisme și concepte de stimulare a 
acțiunilor internaționale în domeniul climei 
și de prevenire a relocării emisiilor de 
dioxid de carbon și a investițiilor înainte să 
prezinte o propunere legislativă.

Or. en

Amendamentul 108
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că mecanismul de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon trebuie să completeze gama 
largă de alte mecanisme care promovează 
decarbonizarea și nu poate fi suficient în 
mod independent pentru a atinge 
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obiectivele climatice ale Uniunii 
Europene; subliniază nevoia ca 
mecanismul să fie însoțit de o politică 
industrială ambițioasă, care este atât 
ambițioasă din punctul de vedere al 
mediului, cât și echitabilă din punct de 
vedere social, precum și de un plan de 
acțiune pentru economia circulară și de 
punerea în aplicare a Mecanismului 
pentru o tranziție justă, destinat sprijinirii 
regiunilor cel mai grav afectate de 
eforturile de tranziție;

Or. en

Amendamentul 109
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. 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; solicită Comisiei să se bazeze 
pe această experiență și să exploreze 
măsuri similare care ar putea completa 
sau înlocui mecanismul;

Or. en

Amendamentul 110
Jens Geier
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
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Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța 
Parlamentului European în ceea ce 
privește asigurarea reprezentării 
cetățenilor și intereselor europene, 
precum și îndeplinirea priorităților UE, 
cum ar fi protecția climei și 
competitivitatea internațională; prin 
urmare, solicită Comisiei și Consiliului să 
implice integral Parlamentul European, 
în calitate de colegiuitor, în procesul 
legislativ pentru instituirea mecanismului.

Or. en

Amendamentul 111
Tomas Tobé, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Salvatore De Meo, 
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, 
Eva Maydell, Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera
în numele Grupului PPE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile în ceea ce privește stabilirea 
prețurilor emisiilor de CO2 la nivel global 
și facilitarea schimburilor comerciale cu 
tehnologii de protecție a climei și a 
mediului, de exemplu prin inițiative de 
politică comercială cum ar fi Acordul 
privind bunurile de mediu al OMC; 
subliniază faptul că Uniunea poate deține 
un rol de pionierat incluzând capitole 
ambițioase privind energia și 
sustenabilitatea în acordurile sale 
comerciale.

Or. en
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Amendamentul 112
Markus Pieper, Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că mecanismele 
existente de protecție împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon sunt eficace, 
ar trebui menținute și chiar extinse, acolo 
unde este necesar; eliminarea treptată a 
mecanismului existent 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.

Or. en

Amendamentul 113
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită o evaluare specială a 
impactului mecanismului asupra IMM-
urilor și concurenței în cadrul pieței 
interne; solicită crearea, dacă este 
necesară, a unui mecanism de sprijin 
pentru IMM-uri, pentru ajustarea cu 
succes la noua realitate a pieței, 
împiedicându-le astfel să devină victimele 
unor practici neloiale ale actorilor mai 
mari de pe piață;

Or. en
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Amendamentul 114
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. recunoaște că mecanismul 
restricționează, în principiu, schimburile 
comerciale; evaluarea impactului ar 
trebui să analizeze ușurința cu care 
mecanismul ar putea fi ajustat sau 
eliminat odată ce tehnologiile inovatoare 
ajung la nivelul vandabilității globale, 
obiectivele climatice globale devin 
convergente sau se aplică represalii;

Or. en

Amendamentul 115
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să examineze cu 
atenție impactul pe care taxa pe carbon la 
frontiere l-ar putea avea asupra 
sistemului european de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS) și, prin 
urmare, și asupra competitivității 
întreprinderilor;

Or. de

Amendamentul 116
Tomas Tobé, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Salvatore De Meo, 
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, 
Eva Maydell, Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera
în numele Grupului PPE
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Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită Comisiei să analizeze și 
măsuri alternative și să demonstreze pe 
deplin valoarea adăugată a unui 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon; consideră 
că un pașaport digital al produsului, bine 
conceput și sincronizat cu sistemele 
existente, organismele de standardizare la 
nivel de industrie și standardele globale ar 
putea ajuta în acest proces; în economia 
post-COVID-19, prețurile carbonului se 
pot dovedi prea instabile pentru a sprijini 
decarbonizarea industrială eficace; prin 
urmare, este necesar ca politicile privind 
produsele să promoveze noi standarde 
privind produsele cu emisii scăzute de 
carbon și eficiente din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, pentru a asigura 
tranziția la o economie sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 117
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că, deși este esențial ca 
mecanismul să fie ușor de gestionat, 
eficient din punctul de vedere al costurilor 
și ușor de explicat partenerilor 
internaționali ai Uniunii, obiectivul său 
principal este acela de a reduce emisiile 
directe și indirecte prin vizarea proceselor 
și a metodelor de fabricație a produselor 
consumate în UE, indiferent de originea 
lor; solicită Comisiei să exploreze cele 
mai bune soluții digitale disponibile, 
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inclusiv tehnologiile registrelor 
distribuite, pentru a asigura trasabilitatea 
produselor și faptul că respectivele 
conturi referitoare la emisii sunt cât mai 
apropiate de realitate posibil;

Or. en

Amendamentul 118
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că, indiferent de natura 
sa, punerea în aplicare a mecanismului va 
trebui să fie însoțită de un set de 
standarde care să împiedice ocolirea 
mecanismului și să asigure aplicarea lui 
efectivă;

Or. en

Amendamentul 119
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că mecanismul ar 
trebui să reflecte prețul intern al 
carbonului în UE și să fie proporțional cu 
acesta;

Or. en

Amendamentul 120
Damien Carême
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază că ar trebui să existe un 
calendar clar și ambițios pentru punerea 
în aplicare și evoluția mecanismului.

Or. en


