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Amendamentul 1
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât transportul maritim și 
porturile joacă un rol esențial pentru 
economia UE, 90 % din mărfuri sosind pe 
mare;

A. întrucât transportul maritim și 
porturile joacă un rol esențial pentru 
economia UE, transportând peste 80 % 
din mărfurile din întreaga lume1a;

_________________
1a Notă de informare a EPRS, 
„Decarbonizarea transportului maritim: 
perspectiva UE”, pagina 2.

Or. en

Amendamentul 2
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât transportul maritim și 
porturile joacă un rol esențial pentru 
economia UE, 90 % din mărfuri sosind pe 
mare;

A. întrucât transportul maritim și 
porturile joacă un rol esențial pentru 
economia UE;

Or. en

Amendamentul 3
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât transportul maritim și A. întrucât transportul maritim și 
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porturile joacă un rol esențial pentru 
economia UE, 90 % din mărfuri sosind pe 
mare;

porturile joacă un rol esențial pentru 
economia UE, 90 % din mărfuri sosind pe 
mare; întrucât, în 2018, transportul 
maritim european a contribuit în mod 
direct cu 54 de miliarde EUR la PIB-ul 
UE; luând în considerare efectele de 
propagare asupra altor sectoare, cum ar fi 
impactul asupra lanțului de aprovizionare 
și impactul asupra cheltuielilor cu forța 
de muncă, contribuția totală se ridică la 
149 de miliarde EUR; întrucât acesta 
asigură în mod direct locuri de muncă 
pentru 685 000 de persoane și sprijină 
până la 2 milioane de locuri de muncă, 
dacă se include impactul asupra altor 
sectoare;

Or. en

Amendamentul 4
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât transportul maritim și 
porturile joacă un rol esențial pentru 
economia UE, 90 % din mărfuri sosind pe 
mare;

A. întrucât transportul maritim și 
porturile joacă un rol esențial pentru 
economia UE, 90 % din mărfuri sosind pe 
mare; întrucât sectorul maritim, în special 
porturile, joacă un rol esențial și strategic 
în aprovizionarea cu bunuri și în 
asigurarea continuității economiei, astfel 
cum s-a demonstrat în mod clar în timpul 
pandemiei de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 5
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât transportul maritim și 
porturile joacă un rol esențial pentru 
economia UE, 90 % din mărfuri sosind pe 
mare;

A. întrucât transportul maritim și 
porturile joacă un rol esențial pentru 
economia UE și pentru conectivitatea și 
accesibilitatea regiunilor ultraperiferice și 
insulare, 90 % din mărfuri sosind pe mare;

Or. pt

Amendamentul 6
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât transportul maritim și 
porturile joacă un rol esențial pentru 
economia UE, 90 % din mărfuri sosind pe 
mare;

A. întrucât transportul maritim și 
porturile joacă un rol esențial pentru 
economia UE, 90 % din mărfuri sosind pe 
mare, iar transportul maritim joacă un rol 
important și pentru turism;

Or. de

Amendamentul 7
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât actuala criză provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat că 
sectorul maritim, porturile și lucrătorii 
din acest sector reprezintă piatra de 
temelie a economiei europene, deoarece 
continuitatea transporturilor de mărfuri a 
fost esențială pentru funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare;

Or. en
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Amendamentul 8
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât sectorul maritim, în 
special porturile, joacă un rol esențial și 
strategic în aprovizionarea cu bunuri și în 
asigurarea continuității economiei, astfel 
cum s-a demonstrat în mod clar în timpul 
pandemiei de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 9
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât pandemia de COVID-19 a 
scos în evidență rolul critic și strategic al 
transportului maritim și al porturilor;

Or. nl

Amendamentul 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât sectorul maritim european 
ar trebui să contribuie și la lupta 
împotriva pierderii biodiversității și a 
degradării mediului, precum și la 



AM\1217565RO.docx 7/122 PE660.197v01-00

RO

obiectivele Pactului verde european și ale 
Strategiei UE în domeniul biodiversității 
pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 11
João Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât transportul maritim, de 
mărfuri și de pasageri, este un factor 
esențial de comunicare și coeziune 
teritorială, în principal în cazul regiunilor 
ultraperiferice și/sau insulare;

Or. pt

Amendamentul 12
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât sectorul maritim este o 
parte fundamentală a pieței interne a UE 
și joacă un rol important în coeziunea 
economică, socială și teritorială a UE, 
mai ales în regiunile periferice, rurale, 
insulare și ultraperiferice, și, în acest 
sens, UE trebuie să investească în 
competitivitatea sectorului maritim și în 
capacitatea acestuia de a transforma în 
realitate tranziția sustenabilă;

Or. en



PE660.197v01-00 8/122 AM\1217565RO.docx

RO

Amendamentul 13
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sectorul maritim este 
sectorul cu emisiile cel mai puțin 
reglementate la nivel european, utilizând 
în același timp combustibilul cel mai 
poluant, păcura grea;

B. întrucât, la nivel european, în 
prezent, este în curs de revizuire un sistem 
de monitorizare, raportare și verificare a 
emisiilor de CO2 generate de transportul 
maritim1a, vizându-se reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră din apele UE;

_________________
1a Regulamentul privind MRV - 
2015/757/UE

Or. en

Amendamentul 14
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sectorul maritim este 
sectorul cu emisiile cel mai puțin 
reglementate la nivel european, utilizând 
în același timp combustibilul cel mai 
poluant, păcura grea;

B. întrucât sectorul maritim este un 
sector reglementat atât la nivel european, 
cât și internațional și care depinde încă 
foarte mult de combustibilii pe bază de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 15
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sectorul maritim este 
sectorul cu emisiile cel mai puțin 
reglementate la nivel european, utilizând 
în același timp combustibilul cel mai 
poluant, păcura grea;

B. întrucât sectorul maritim este un 
sector reglementat atât la nivel european, 
cât și internațional și care depinde încă 
foarte mult de combustibilii fosili;

Or. en

Amendamentul 16
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sectorul maritim este 
sectorul cu emisiile cel mai puțin 
reglementate la nivel european, utilizând 
în același timp combustibilul cel mai 
poluant, păcura grea;

B. întrucât sectorul maritim este un 
sector reglementat atât la nivel european, 
cât și internațional și care depinde încă 
foarte mult de combustibilii pe bază de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 17
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sectorul maritim este 
sectorul cu emisiile cel mai puțin 
reglementate la nivel european, utilizând în 
același timp combustibilul cel mai 
poluant, păcura grea;

B. întrucât sectorul maritim este 
sectorul cu emisiile cel mai puțin 
reglementate la nivel european, utilizând 
însă sisteme de epurare a gazelor de 
evacuare și reducând la minimum emisiile 
atmosferice poluante generate de nave;

Or. en
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Amendamentul 18
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sectorul maritim este 
sectorul cu emisiile cel mai puțin 
reglementate la nivel european, utilizând în 
același timp combustibilul cel mai poluant, 
păcura grea;

B. întrucât sectorul maritim este 
sectorul cu emisiile cel mai puțin 
reglementate la nivel european, utilizând în 
același timp combustibilul cel mai poluant, 
păcura grea; întrucât, având în vedere 
natura acestui sector, este mai eficient să 
se pună accentul pe legislația globală în 
locul legislației UE;

Or. en

Amendamentul 19
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sectorul maritim este 
sectorul cu emisiile cel mai puțin 
reglementate la nivel european, utilizând în 
același timp combustibilul cel mai poluant, 
păcura grea;

B. întrucât toate sectoarele trebuie să 
contribuie la obiectivele de mediu și la 
agenda de decarbonizare; întrucât 
sectorul maritim este sectorul cu emisiile 
cel mai puțin reglementate la nivel 
european, utilizând în același timp 
combustibilul cel mai poluant, păcura grea;

Or. nl

Amendamentul 20
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Ba. întrucât acest sector a făcut în 
permanență eforturi pentru a răspunde 
obiectivelor de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, respectând cadrul 
de reglementare existent și adoptând 
evoluțiile tehnologice de până acum;

Or. pt

Amendamentul 21
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât transportul maritim are o 
importantă dimensiune internațională și 
condițiile de concurență echitabile la nivel 
mondial sunt esențiale pentru 
competitivitatea sectorului;

Or. nl

Amendamentul 22
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât majoritatea costurilor 
asociate cu decarbonizarea sectorului 
maritim sunt legate de infrastructura 
terestră; întrucât, în acest context, este 
esențială finanțarea adecvată a acestei 
tranziții necesare; întrucât este extrem de 
important să se continue cercetarea și 
inovarea pentru a se putea înfăptui 
transportul maritim fără emisii de carbon;

Or. nl
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Amendamentul 23
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât transportul maritim emite 
aproximativ 940 de milioane de tone de 
CO2 anual, fiind responsabil de 
aproximativ 2,5 % din emisiile de gaze cu 
efect de seră la nivel mondial6;

C. întrucât transportul maritim emite 
aproximativ 940 de milioane de tone de 
CO2 anual, fiind responsabil de 
aproximativ 2,5 % din emisiile de gaze cu 
efect de seră la nivel mondial,6 fiind modul 
de transport cel mai eficient din punct de 
vedere energetic, luând în considerare 
volumul de mărfuri transportate, emisiile 
respective pe tonă de mărfuri transportate 
și pe kilometru parcurs;

_________________ _________________
6 Al treilea studiu OMI privind GES. 6 Al treilea studiu OMI privind GES.

Or. pt

Amendamentul 24
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât transportul maritim emite 
aproximativ 940 de milioane de tone de 
CO2 anual, fiind responsabil de 
aproximativ 2,5 % din emisiile de gaze cu 
efect de seră la nivel mondial6;

C. întrucât transportul maritim emite 
aproximativ 940 de milioane de tone de 
CO2 anual, fiind responsabil de 
aproximativ 2,5 % din emisiile de gaze cu 
efect de seră la nivel mondial6; elementele 
menționate ar trebui actualizate după ce 
OMI ia o decizie privind un plafon global 
de 0,5 % conținut de sulf în combustibilii 
maritimi;

_________________ _________________
6 Al treilea studiu OMI privind GES. 6 Al treilea studiu al OMI privind GES.
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Or. en

Amendamentul 25
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât transportul maritim emite 
aproximativ 940 de milioane de tone de 
CO2 anual, fiind responsabil de 
aproximativ 2,5 % din emisiile de gaze cu 
efect de seră la nivel mondial6;

C. întrucât transportul maritim 
internațional emite aproximativ 940 de 
milioane de tone de CO2 anual, fiind 
responsabil de aproximativ 2,5 % din 
emisiile de gaze cu efect de seră la nivel 
mondial6;

_________________ _________________
6 Al treilea studiu OMI privind GES. 6 Al treilea studiu al OMI privind GES.

Or. en

Amendamentul 26
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Directiva 2014/94/UE a 
identificat GNL și instalațiile terestre de 
furnizare de electricitate ca surse de 
combustibili alternativi foarte utili în 
transportul maritim, având potențialul de 
a înlocui petrolul pe termen lung și de 
decarbonizare, atât în timpul navigării, 
cât și în timp ce navele se află pe doc, 
stabilind obiective pentru dezvoltarea 
infrastructurii de aprovizionare cu acești 
combustibili;

Or. en
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Amendamentul 27
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, dacă nu se iau rapid măsuri 
de atenuare, emisiile generate de 
transportul maritim ar putea crește cu un 
procent cuprins între 50 % și 250 % până 
în 20507, subminând astfel obiectivele 
Acordului de la Paris;

D. întrucât, dacă nu se iau rapid măsuri 
de atenuare, emisiile generate de 
transportul maritim ar putea crește de la 
aproximativ 90 % din emisiile generate în 
2008 înregistrate în 2018 la 90-130 % din 
emisiile din 2008 până în 20507, ceea ce 
înseamnă că nu se va contribui suficient 
la realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris;

_________________ _________________
7 Al treilea studiu OMI privind GES. 7 Al patrulea studiu al OMI privind GES.

Or. en

Amendamentul 28
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, dacă nu se iau rapid măsuri 
de atenuare, emisiile generate de 
transportul maritim ar putea crește cu un 
procent cuprins între 50 % și 250 % până 
în 20507, subminând astfel obiectivele 
Acordului de la Paris;

D. întrucât, dacă nu se iau rapid măsuri 
de atenuare, emisiile generate de 
transportul maritim ar putea crește cu un 
procent cuprins între 90 % și 130 % până 
în 20501 a față de nivelul din 2008 , 
subminând astfel obiectivele Acordului de 
la Paris;

_________________ _________________
1 a Al patrulea studiu OMI privind GES.

7 Al treilea studiu OMI privind GES.

Or. nl
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Amendamentul 29
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, dacă nu se iau rapid măsuri 
de atenuare, emisiile generate de 
transportul maritim ar putea crește cu un 
procent cuprins între 50 % și 250 % până 
în 20507, subminând astfel obiectivele 
Acordului de la Paris;

D. întrucât, dacă nu se iau rapid măsuri 
de atenuare, emisiile generate de 
transportul maritim ar putea crește cu un 
procent cuprins între 50 % și 250 % până 
în 20507;

_________________ _________________
7 Al treilea studiu OMI privind GES. 7 Al treilea studiu al OMI privind GES.

Or. en

Amendamentul 30
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, dacă nu se iau rapid măsuri 
de atenuare, emisiile generate de 
transportul maritim ar putea crește cu un 
procent cuprins între 50 % și 250 % până 
în 20507, subminând astfel obiectivele 
Acordului de la Paris;

D. întrucât, dacă nu se iau rapid măsuri 
de atenuare, emisiile generate de 
transportul maritim internațional ar putea 
crește cu un procent cuprins între 50 % și 
250 % până în 20507, subminând astfel 
obiectivele Acordului de la Paris;

_________________ _________________
7 Al treilea studiu OMI privind GES. 7 Al treilea studiu al OMI privind GES.

Or. en

Amendamentul 31
Marco Campomenosi, Roman Haider
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât toate emisiile din sectorul 
maritim care afectează calitatea aerului și 
sănătatea cetățenilor trebuie limitate și 
reglementate;

E. întrucât toate emisiile din sectorul 
maritim care afectează calitatea aerului și 
sănătatea cetățenilor trebuie limitate și 
reglementate la nivel internațional în 
cadrul stabilit de OMI, evitându-se în 
același timp o reglementare excesivă și un 
standard dublu legat de măsurile bazate 
pe piață care ar putea fi în detrimentul 
sectorului european și al economiei 
europene;

Or. en

Amendamentul 32
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât toate emisiile din sectorul 
maritim care afectează calitatea aerului și 
sănătatea cetățenilor trebuie limitate și 
reglementate;

E. întrucât toate emisiile din sectorul 
maritim care afectează calitatea aerului și 
sănătatea cetățenilor trebuie limitate și 
abordate în urma efectuării unei evaluări 
a impactului legislației relevante;

Or. en

Amendamentul 33
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât a fost stabilită o legătură 
clară între gazele de eșapament ale 
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navelor de transport de mărfuri și bolile 
cardiovasculare, bolile respiratorii și 
diferite tipuri de cancer și întrucât, în 
Europa, emisiile din sectorul 
transportului maritim provoacă aproape 
60 000 de decese și costuri de 58 de 
miliarde de euro pentru serviciile de 
sănătate;

Or. fr

Amendamentul 34
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât UE ar trebui să susțină un 
nivel ridicat de ambiție pentru reducerea 
emisiilor în sectorul maritim, atât la nivel 
internațional, cât și la nivelul UE, și 
întrucât noile măsuri ale UE nu ar trebui 
să submineze competitivitatea 
internațională a navelor aflate sub 
pavilionul UE;

Or. en

Amendamentul 35
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât ar trebui adoptate 
tehnologii și soluții diferite în funcție de 
tipul de navă și de segmentul naval;

Or. en
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Amendamentul 36
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât investițiile și cercetarea 
sunt esențiale pentru a asigura soluții 
inovatoare și tehnologii sustenabile, în 
special din perspectiva costurilor și a 
fiabilității;

Or. en

Amendamentul 37
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât este necesar să se sprijine 
în mod adecvat investițiile deja planificate 
ale operatorilor din sectorul 
transporturilor care ar putea fi îngreunate 
sau amânate din cauza crizei actuale, 
încetinind astfel procesul de tranziție 
energetică;

Or. en

Amendamentul 38
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât investițiile legate de F. întrucât investițiile legate de 
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decarbonizarea sectorului maritim trebuie 
să respecte principiile-cheie ale tranziției 
juste, cum ar fi crearea unor locuri de 
muncă de calitate și măsuri structurale în 
materie de sănătate și siguranță pentru toți 
lucrătorii;

decarbonizarea sectorului maritim trebuie 
să respecte principiile-cheie ale tranziției 
juste, cum ar fi crearea unor locuri de 
muncă de calitate, garanții privind 
recalificarea și relocarea și măsuri 
structurale în materie de sănătate și 
siguranță pentru toți lucrătorii, punând un 
accent special pe oportunitățile pentru 
femei și tinerii lucrători în vederea 
diversificării forței de muncă în sectorul 
maritim; întrucât o formare adecvată și 
niște condiții de muncă decente pentru 
personalul din sectorul maritim sunt 
fundamentale, printre altele, pentru a 
preveni incidentele, inclusiv incidentele de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 39
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât investițiile legate de 
decarbonizarea sectorului maritim trebuie 
să respecte principiile-cheie ale tranziției 
juste, cum ar fi crearea unor locuri de 
muncă de calitate și măsuri structurale în 
materie de sănătate și siguranță pentru toți 
lucrătorii;

F. întrucât investițiile publice și 
private legate de decarbonizarea sectorului 
maritim trebuie să respecte Regulamentul 
(UE) nr. 2020/852 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 iunie 
2020 privind instituirea unui cadru care 
să faciliteze investițiile durabile și 
principiile-cheie ale tranziției juste, cum ar 
fi crearea unor locuri de muncă de calitate 
și măsuri structurale în materie de sănătate 
și siguranță pentru toți lucrătorii;

Or. en

Amendamentul 40
Giuseppe Ferrandino

Propunere de rezoluție
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Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât investițiile legate de 
decarbonizarea sectorului maritim trebuie 
să respecte principiile-cheie ale tranziției 
juste, cum ar fi crearea unor locuri de 
muncă de calitate și măsuri structurale în 
materie de sănătate și siguranță pentru toți 
lucrătorii;

F. întrucât investițiile legate de 
decarbonizarea sectorului maritim trebuie 
să respecte principiile-cheie ale tranziției 
juste, cum ar fi crearea unor locuri de 
muncă de calitate și măsuri structurale în 
materie de sănătate și siguranță pentru toți 
lucrătorii, începând prin elaborarea unor 
planuri care să vizeze realizarea unei 
tranziții verzi pentru transportul maritim 
zilnic;

Or. en

Amendamentul 41
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât investițiile legate de 
decarbonizarea sectorului maritim trebuie 
să respecte principiile-cheie ale tranziției 
juste, cum ar fi crearea unor locuri de 
muncă de calitate și măsuri structurale în 
materie de sănătate și siguranță pentru toți 
lucrătorii;

F. întrucât investițiile legate de 
decarbonizarea sectorului maritim trebuie 
să respecte principiile-cheie ale tranziției 
juste, cum ar fi crearea unor locuri de 
muncă de calitate și măsuri structurale în 
materie de sănătate și siguranță pentru toți 
lucrătorii, fără a periclita competitivitatea 
sectorului maritim al UE;

Or. en

Amendamentul 42
João Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Fa. întrucât Regulamentul (UE) 
2017/352 prevede, la articolul 2 alineatul 
(15), că transportul maritim pe distanțe 
scurte înseamnă „deplasarea de mărfuri 
și de pasageri pe mare între porturi situate 
în Europa geografică sau între aceste 
porturi și porturi situate în țările din afara 
Europei care au un țărm la mările închise 
de la granițele Europei”; întrucât 
transportul maritim pe distanțe scurte, 
care era asociat numai cu transportul de 
mărfuri pe nave de mici dimensiuni (Ro-
Ro sau servicii de legătură), include, prin 
această nouă definiție, orice navă de 14 
000 TEU, precum și nave petroliere de 
200 000 TB sau nave LNG, ceea ce 
creează probleme de siguranță în porturi, 
și, mai mult, permite utilizarea de 
ajutoare și derogări pentru a favoriza 
practici mai poluante;

Or. pt

Amendamentul 43
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât Comisia Europeană este 
în curs de a realiza o evaluare a 
impactului integrării transportului 
maritim în sistemul european de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS);

Or. nl

Amendamentul 44
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
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Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât sectorul transportului 
maritim necesită o tranziție neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei până în 2050 pentru a îndeplini 
obiectivele Pactului verde;

Or. en

Amendamentul 45
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât transportul maritim 
include o gamă largă de activități, precum 
transportul de mărfuri, transportul de 
persoane pe feriboturi și vase de 
croazieră, dragarea, instalarea de cabluri, 
tractarea etc.

Or. nl

Amendamentul 46
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. deplânge denaturarea concurenței 
pe piața europeană între combustibilii 
fosili, care beneficiază de un tratament 
fiscal mai favorabil, și combustibili 
alternativi ecologici din surse regenerabile; 
invită Comisia să remedieze această 
situație propunând să se restabilească 

1. deplânge denaturarea concurenței 
pe piața europeană între combustibilii 
fosili, care beneficiază de un tratament 
fiscal mai favorabil, și combustibili 
alternativi ecologici din surse regenerabile, 
ceea ce nu este în concordanță cu 
principiul „poluatorul plătește”; invită 
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normele privind concurența loială și 
echitabilă, prin aplicarea principiului 
„poluatorul plătește” în sectorul 
transportului maritim și prin stimularea 
utilizării acelor combustibili alternativi 
care provin din sursele de energie 
regenerabilă în sectorul maritim;

Comisia să remedieze această situație 
propunând să se restabilească normele 
privind concurența loială și echitabilă, să 
prevadă scutiri fiscale semnificative 
pentru combustibilii cu emisii zero sau 
mai scăzute de carbon în sectorul 
transportului maritim și să promoveze 
utilizarea acelor combustibili alternativi 
care provin din sursele de energie 
regenerabilă în sectorul maritim;

Or. en

Amendamentul 47
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. deplânge denaturarea concurenței 
pe piața europeană între combustibilii 
fosili, care beneficiază de un tratament 
fiscal mai favorabil, și combustibili 
alternativi ecologici din surse regenerabile; 
invită Comisia să remedieze această 
situație propunând să se restabilească 
normele privind concurența loială și 
echitabilă, prin aplicarea principiului 
„poluatorul plătește” în sectorul 
transportului maritim și prin stimularea 
utilizării acelor combustibili alternativi 
care provin din sursele de energie 
regenerabilă în sectorul maritim;

1. deplânge denaturarea concurenței 
pe piața europeană între combustibilii fosili 
și combustibili alternativi ecologici din 
surse regenerabile; invită Comisia să 
remedieze această situație propunând să se 
restabilească normele privind concurența 
loială și echitabilă, prin aplicarea 
principiului „poluatorul plătește” în 
sectorul transportului maritim și printr-o 
mai mare stimulare a utilizării acelor 
combustibili alternativi care provin din 
sursele de energie regenerabilă, inclusiv, 
dar nu numai, a hidrogenului, a 
amoniacului și a biocarburanților 
durabili, în sectorul maritim;

Or. en

Amendamentul 48
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. deplânge denaturarea concurenței 
pe piața europeană între combustibilii 
fosili, care beneficiază de un tratament 
fiscal mai favorabil, și combustibili 
alternativi ecologici din surse regenerabile; 
invită Comisia să remedieze această 
situație propunând să se restabilească 
normele privind concurența loială și 
echitabilă, prin aplicarea principiului 
„poluatorul plătește” în sectorul 
transportului maritim și prin stimularea 
utilizării acelor combustibili alternativi 
care provin din sursele de energie 
regenerabilă în sectorul maritim;

1. deplânge denaturarea concurenței 
pe piața europeană între combustibilii 
fosili, care beneficiază de un tratament 
fiscal mai favorabil, și combustibili 
alternativi ecologici din surse regenerabile; 
invită Comisia să remedieze această 
situație propunând să se restabilească 
normele privind concurența loială și 
echitabilă, prin aplicarea principiului 
„poluatorul plătește” în sectorul 
transportului maritim și prin stimularea 
utilizării acelor combustibili alternativi 
care provin din sursele de energie 
regenerabilă, precum și prin a investi în 
tranziția către combustibili mai ecologici, 
cum ar fi GNL, bateriile cu litiu-ion, 
pilele de combustie și racordurile electrice 
la mal, în sectorul maritim;

Or. en

Amendamentul 49
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. deplânge denaturarea concurenței 
pe piața europeană între combustibilii 
fosili, care beneficiază de un tratament 
fiscal mai favorabil, și combustibili 
alternativi ecologici din surse regenerabile; 
invită Comisia să remedieze această 
situație propunând să se restabilească 
normele privind concurența loială și 
echitabilă, prin aplicarea principiului 
„poluatorul plătește” în sectorul 
transportului maritim și prin stimularea 
utilizării acelor combustibili alternativi 
care provin din sursele de energie 
regenerabilă în sectorul maritim;

1. deplânge denaturarea concurenței 
pe piața europeană între combustibilii 
fosili, care beneficiază de un tratament 
fiscal mai favorabil, și combustibili 
alternativi ecologici din surse regenerabile; 
invită Comisia să remedieze această 
situație propunând să se restabilească 
normele privind concurența loială și 
echitabilă, prin aplicarea principiului 
„poluatorul plătește” în sectorul 
transportului maritim și prin stimularea 
utilizării combustibililor alternativi 
durabili, cum ar fi combustibilii ecologici 
și alternativi care provin din sursele de 
energie regenerabilă, în sectorul maritim;



AM\1217565RO.docx 25/122 PE660.197v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 50
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. deplânge denaturarea concurenței 
pe piața europeană între combustibilii 
fosili, care beneficiază de un tratament 
fiscal mai favorabil, și combustibili 
alternativi ecologici din surse regenerabile; 
invită Comisia să remedieze această 
situație propunând să se restabilească 
normele privind concurența loială și 
echitabilă, prin aplicarea principiului 
„poluatorul plătește” în sectorul 
transportului maritim și prin stimularea 
utilizării acelor combustibili alternativi 
care provin din sursele de energie 
regenerabilă în sectorul maritim;

1. deplânge denaturarea concurenței 
pe piața europeană între combustibilii 
fosili, care beneficiază de un tratament 
fiscal mai favorabil, și combustibilii 
alternativi ecologici din surse regenerabile; 
invită Comisia să remedieze această 
situație propunând să se restabilească 
normele privind concurența loială și 
echitabilă, prin aplicarea principiului 
„poluatorul plătește” în sectorul 
transportului maritim și prin stimularea 
utilizării acelor combustibili alternativi 
care provin din surse de energie 
regenerabilă în sectorul maritim, precum și 
să prevină și să evite relocarea emisiilor 
de carbon;

Or. nl

Amendamentul 51
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. deplânge denaturarea concurenței 
pe piața europeană între combustibilii 
fosili, care beneficiază de un tratament 
fiscal mai favorabil, și combustibili 
alternativi ecologici din surse regenerabile; 
invită Comisia să remedieze această 
situație propunând să se restabilească 
normele privind concurența loială și 

1. deplânge denaturarea concurenței 
pe piața europeană între combustibilii 
fosili, care beneficiază de un tratament 
fiscal mai favorabil, și combustibilii 
alternativi mai ecologici, inclusiv cei din 
surse regenerabile; invită Comisia să 
remedieze această situație propunând să se 
restabilească normele privind concurența 
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echitabilă, prin aplicarea principiului 
„poluatorul plătește” în sectorul 
transportului maritim și prin stimularea 
utilizării acelor combustibili alternativi 
care provin din sursele de energie 
regenerabilă în sectorul maritim;

loială și echitabilă, prin aplicarea 
principiului „poluatorul plătește” în 
sectorul transportului maritim și prin 
stimularea utilizării acelor combustibili 
alternativi, în special a celor care provin 
din surse de energie regenerabilă în 
sectorul maritim;

Or. es

Amendamentul 52
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că UE ar trebui să 
susțină un nivel ridicat de ambiție pentru 
reducerea GES în sectorul maritim, atât 
la nivel internațional, cât și la nivelul UE, 
iar noile măsuri ale UE nu ar trebui să 
submineze competitivitatea internațională 
a navelor aflate sub pavilionul UE; 
consideră că măsurile care se iau la 
nivelul UE și la cel internațional ar trebui 
să meargă mână în mână pentru a evita 
crearea unor reglementări duble pentru 
acest sector1a; solicită, prin urmare, 
sprijinirea „primei strategii privind 
reducerea emisiilor de GES provenite de 
la nave” a Organizației Maritime 
Internaționale (OMI) și a unei strategii 
clare a Uniunii privind reducerea 
emisiilor în sectorul maritim al UE;
_________________
1a Rezoluția din 15 ianuarie 2020 
referitoare la Pactul ecologic european 
[2019/2956 (RSP)].

Or. en
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Amendamentul 53
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită, în consecință, să se ia în 
considerare în mod adecvat combustibilii 
alternativi proveniți din surse 
regenerabile, în conformitate cu 
regulamentul de exceptare pe categorii 
(rgec) care prevede că anumite categorii 
de ajutor sunt compatibile cu piața 
internă în temeiul articolelor 107 și 108 
din TFUE, care trebuie să fie revizuit 
pentru perioada 2021-2027, și anume în 
ceea ce privește ajutoarele de stat pentru 
protecția mediului, pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare, precum și ajutoarele 
de stat cu aplicabilitate regională;

Or. fr

Amendamentul 54
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

eliminat

Or. es

Amendamentul 55
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 56
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

2. subliniază că trebuie abordate în 
mod eficient emisiile generate de 
combustibilii utilizați de nave și că trebuie 
redusă treptat utilizarea păcurii grele 
pentru nave, în special prin utilizarea 
unei game largi de combustibili alternativi 
durabili, respectând pe deplin principiul 
neutralității tehnologice;

Or. en

Amendamentul 57
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 

2. subliniază că trebuie adaptate 
navele astfel încât să poată utiliza 
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numeroase nave; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

combustibili mai puțin poluanți în locul 
păcurii grele, având în vedere că 
hibridizarea și electrificarea devin tot mai 
viabile și că UE a finanțat deja cercetări 
substanțiale în acest sens;

Or. en

Amendamentul 58
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

2. subliniază că trebuie accelerată 
tranziția către o utilizare masivă a 
combustibililor alternativi cu emisii 
scăzute și fără emisii de dioxid de carbon 
în sectorul transportului maritim, ținând 
seama, în același timp, de particularitățile 
diferitelor tipuri de flote și de capacitățile 
tehnologice existente; subliniază 
necesitatea de a menține competitivitatea 
sectorului transportului maritim european 
pe durata acestei tranziții;

Or. en

Amendamentul 59
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

2. subliniază necesitatea de a aborda 
problema emisiilor provenite de la 
combustibilii utilizați de nave; regretă 
faptul că întreprinderile petroliere 
utilizează în prezent transportul maritim ca 
modalitate de eliminare a deșeurilor; invită 
statele membre ale UE să aloce resurse 
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din Fondul european de redresare pentru 
cercetarea și dezvoltarea combustibililor 
marini alternativi ecologici;

Or. en

Amendamentul 60
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

2. recunoaște impactul utilizării 
păcurii grele; subliniază că trebuie 
eliminată treptat, în cadrul unui proces 
internațional, utilizarea păcurii grele, încă 
folosită de numeroase nave; constată că 
lipsa unor criterii adecvate, armonizate la 
nivel european privind încetarea 
statutului de deșeu generează probleme și 
pentru sectorul maritim;

Or. nl

Amendamentul 61
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

2. subliniază necesitatea de a dezvolta 
în continuare tehnologii și soluții 
inovatoare pentru a reduce treptat emisiile 
în sectorul maritim și dependența navelor 
de combustibilii fosili; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

Or. en
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Amendamentul 62
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave; subliniază că este 
necesar să se mențină un dialog 
permanent cu proprietarii de nave, pentru 
a cunoaște capacitatea lor reală de 
investiții și a identifica ce lacune au în 
ceea ce privește achiziționarea și 
amortizarea unor nave mai puțin poluante 
pentru a-și reînnoi flota; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

Or. fr

Amendamentul 63
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

2. subliniază că trebuie eliminată 
treptat, cât mai curând posibil, utilizarea 
păcurii grele, încă folosită de numeroase 
nave, atât în formă pură, cât și în 
amestecuri; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

Or. en
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Amendamentul 64
Giuseppe Ferrandino

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave, nu numai drept 
combustibil în sine, ci și drept 
componentă a combustibililor marini; 
regretă faptul că întreprinderile petroliere 
utilizează în prezent transportul maritim ca 
modalitate de eliminare a deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 65
Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că trebuie interzisă 
utilizarea păcurii grele, încă folosită de 
numeroase nave; regretă faptul că 
întreprinderile petroliere utilizează în 
prezent transportul maritim ca modalitate 
de eliminare a deșeurilor;

2. subliniază că, pe termen lung, 
trebuie interzisă utilizarea păcurii grele, 
încă folosită de numeroase nave; regretă 
faptul că întreprinderile petroliere 
utilizează în prezent transportul maritim ca 
modalitate de eliminare a deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 66
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Jens Gieseke, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că, în sectorul maritim, 
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armatorul nu este întotdeauna și persoana 
sau entitatea care exploatează nava din 
punct de vedere comercial. Prin urmare, 
principiul „poluatorul plătește” ar trebui 
să se aplice părții responsabile de 
exploatarea comercială a navei și să o 
responsabilizeze. Este vorba de entitatea 
comercială care plătește combustibilul pe 
care îl consumă nava, cum ar fi 
armatorul, administratorul, navlositorul 
de timp sau navlositorul navei nude.

Or. en

Amendamentul 67
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că, în sectorul maritim, 
armatorul nu este întotdeauna și persoana 
sau entitatea care exploatează nava din 
punct de vedere comercial. Prin urmare, 
principiul „poluatorul plătește” ar trebui 
să se aplice părții responsabile de 
exploatarea comercială a navei și să o 
responsabilizeze. Este vorba de entitatea 
comercială care plătește combustibilul pe 
care îl consumă nava, cum ar fi 
armatorul, administratorul, navlositorul 
de timp sau navlositorul navei nude;

Or. en

Amendamentul 68
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Dominique Riquet, Elsi Katainen, José Ramón Bauzá Díaz, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)



PE660.197v01-00 34/122 AM\1217565RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța de a investi 
în combustibili cu emisii scăzute de 
carbon și de a găsi alternative sustenabile 
pe termen lung; în acest sens, reamintește 
importanța combustibililor de tranziție, 
cum ar fi GNL, ca cea mai curată 
alternativă care poate fi utilizată în 
prezent în locul păcurii grele, permițând 
tranziția către o energie curată a 
transportului maritim;

Or. en

Amendamentul 69
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. evidențiază că utilizarea 
majorității combustibililor alternativi în 
sectorul maritim este încă împiedicată de 
bariere economice și tehnice și este 
necesar să se garanteze disponibilitatea 
unor tehnologii mature și sustenabile 
înainte de a impune constrângeri stricte;

Or. en

Amendamentul 70
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că UE poate fi un 
deschizător de drumuri în ceea ce privește 
transportul maritim curat, însă este 
esențial să se continue cooperarea în 
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cadrul OMI pentru a găsi soluții pe 
termen lung la nivel internațional;

Or. nl

Amendamentul 71
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8până în 
ianuarie 2022; propune ca veniturile 
generate de ETS legate de sectorul 
maritim să fie direcționate către 
finanțarea cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

3. subliniază necesitatea de a nu 
include sectorul maritim european, astfel 
cum este definit în Regulamentul (UE) 
2015/757, în schema UE de comercializare 
a certificatelor de emisii (ETS)8 până în 
ianuarie 2022, când standardele OMI pot 
garanta o reglementare satisfăcătoare a 
sectorului;

_________________ _________________
8 Directiva 2003/87/CE 8 Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Amendamentul 72
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum 
este definit în Regulamentul (UE) 
2015/757, în schema UE de comercializare 
a certificatelor de emisii (ETS)8până în 
ianuarie 2022; propune ca veniturile 
generate de ETS legate de sectorul maritim 

3. subliniază necesitatea unui studiu 
detaliat al impactului (climatic, social, 
economic) pentru a evalua includerea 
sectorului maritim european în schema 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (ETS)8; propune ca posibilele 
venituri generate de ETS legate de sectorul 
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să fie direcționate către finanțarea 
cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

maritim să fie direcționate către finanțarea 
cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

_________________ _________________
8 Directiva 2003/87/CE 8 Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Amendamentul 73
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum 
este definit în Regulamentul (UE) 
2015/757, în schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS)8până în ianuarie 2022; propune ca 
veniturile generate de ETS legate de 
sectorul maritim să fie direcționate către 
finanțarea cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

3. subliniază că sectorul maritim 
european poate fi inclus, pe baza evaluării 
de impact a Comisiei Europene, într-un 
cadru european bazat pe piață care este 
compatibil cu cadrul internațional și care 
garantează condiții de concurență 
echitabile; propune ca veniturile obținute 
de sectorul maritim să fie direcționate către 
finanțarea cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

_________________
8 Directiva 2003/87/CE

Or. nl

Amendamentul 74
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 

3. subliniază necesitatea de a negocia 
reducerea emisiilor de CO2 generate de 
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definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8până în 
ianuarie 2022; propune ca veniturile 
generate de ETS legate de sectorul maritim 
să fie direcționate către finanțarea 
cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

sectorul transportului maritim în primul 
rând la nivel internațional, în cadrul 
OMI, având în vedere dimensiunea 
internațională și competitivă a sectorului 
transportului maritim; Dacă nu se poate 
găsi o soluție la nivelul OMI în timp util, 
solicită să se pună în aplicare un 
mecanism european, sub forma includerii 
sectorului transportului maritim în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS), în urma 
unei evaluări a impactului; propune ca 
veniturile generate de ETS legate de 
sectorul maritim să fie direcționate către 
finanțarea cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

_________________
8 Directiva 2003/87/CE

Or. en

Amendamentul 75
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8până în 
ianuarie 2022; propune ca veniturile 
generate de ETS legate de sectorul 
maritim să fie direcționate către 
finanțarea cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

3. subliniază necesitatea ca sectorul 
maritim european și sectorul transportului 
pe căi navigabile interioare să contribuie 
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, asemenea altor sectoare; este de 
opinie că eventuala lor includere în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8 ar trebui să 
se facă numai pentru deplasările între 
porturi din UE și să prevadă excepții 
pentru navele de dimensiuni mici și 
pentru întreprinderile mici și mijlocii; 
subliniază că pentru a evita agravarea 
problemelor legate de pavilioanele de 
complezență, orice reglementare ce 
afectează transportul internațional trebuie 
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să fie convenită în cadrul OMI;

_________________ _________________
8 Directiva 2003/87/CE 8 Directiva 2003/87/CE.

Or. es

Amendamentul 76
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8până în 
ianuarie 2022; propune ca veniturile 
generate de ETS legate de sectorul maritim 
să fie direcționate către finanțarea 
cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8 până în 
ianuarie 2022, după o actualizare a 
evaluării impactului efectuate în 2013, 
care se va efectua până la 31 decembrie 
2020; propune ca cel puțin 50 % din 
veniturile generate de ETS legate de 
sectorul maritim să fie direcționate către 
finanțarea unui program de reînnoire a 
flotei, precum și a cercetării și inovării, 
către îmbunătățirea eficienței energetice a 
navelor și sprijinirea investițiilor în 
tehnologii și infrastructuri inovatoare 
pentru decarbonizarea sectorului 
transportului maritim european, inclusiv 
a transportului maritim pe distanțe scurte 
și a porturilor, precum și către 
introducerea unor combustibili alternativi 
durabili, cum ar fi hidrogenul8a; este ferm 
convins, în plus, că statele membre ar 
trebui să aloce aceste venituri generate de 
ETS promovării investițiilor durabile 
legate de sectorul maritim8b; de asemenea, 
Regulamentul UE privind MRV (UE 
2015/757, în curs de revizuire) ar trebui 
să asigure condiții de concurență 
echitabile la nivel internațional pentru 
flota europeană8c;
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_________________ _________________
8 Directiva 2003/87/CE 8 Directiva 2003/87/CE.

8a Articolul 3gc din poziția PE în prima 
lectură a Regulamentului (UE) 2015/757.
8b Avizul Comisiei TRAN privind Planul 
de investiții pentru o Europă durabilă.
8c Avizul Comitetului Economic și Social 
European adoptat la 15/05/2019.

Or. en

Amendamentul 77
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8până în 
ianuarie 2022; propune ca veniturile 
generate de ETS legate de sectorul maritim 
să fie direcționate către finanțarea 
cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8 până în 
ianuarie 2022, în conformitate cu 
amendamentele adoptate de Parlamentul 
European la 16 septembrie 2020 
referitoare la propunerea de regulament 
al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a 
ține seama în mod corespunzător de 
sistemul global de colectare a datelor 
privind consumul de păcură al navelor; 
propune ca veniturile generate de ETS 
legate de sectorul maritim să fie 
direcționate către finanțarea cercetării și 
inovării în vederea decarbonizării 
transportului maritim și a porturilor 
europene;

_________________ _________________
8 Directiva 2003/87/CE 8 Directiva 2003/87/CE.



PE660.197v01-00 40/122 AM\1217565RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 78
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8până în 
ianuarie 2022; propune ca veniturile 
generate de ETS legate de sectorul maritim 
să fie direcționate către finanțarea 
cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8 până în 
ianuarie 2022; reamintește că includerea 
emisiilor generate de transportul maritim 
în EU ETS ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare cuprinzătoare a impactului, care 
să ia în considerare în mod corespunzător 
competitivitatea operatorilor și a 
întreprinderilor din UE; propune ca 
veniturile generate de ETS legate de 
sectorul maritim să fie direcționate către 
finanțarea cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

_________________ _________________
8 Directiva 2003/87/CE 8 Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Amendamentul 79
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
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certificatelor de emisii (ETS)8până în 
ianuarie 2022; propune ca veniturile 
generate de ETS legate de sectorul maritim 
să fie direcționate către finanțarea 
cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

certificatelor de emisii (ETS)8 până în 
ianuarie 2022; subliniază importanța unei 
evaluări aprofundate a impactului, care 
să includă o evaluare a riscurilor pe care 
le prezintă relocarea emisiilor de dioxid 
de carbon, înainte de a include sectorul 
maritim în EU ETS; propune ca veniturile 
generate de ETS legate de sectorul maritim 
să fie direcționate către finanțarea 
cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

_________________ _________________
8 Directiva 2003/87/CE 8 Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Amendamentul 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8până în 
ianuarie 2022; propune ca veniturile 
generate de ETS legate de sectorul maritim 
să fie direcționate către finanțarea 
cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8 până în 
ianuarie 2022, după ce Comisia efectuează 
o evaluare completă a impactului; 
propune ca veniturile generate de ETS 
legate de sectorul maritim să fie 
direcționate către finanțarea cercetării și 
inovării în vederea decarbonizării 
transportului maritim și a porturilor 
europene;

_________________ _________________
8 Directiva 2003/87/CE 8 Directiva 2003/87/CE.

Or. en
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Amendamentul 81
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)8până în 
ianuarie 2022; propune ca veniturile 
generate de ETS legate de sectorul maritim 
să fie direcționate către finanțarea 
cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

3. subliniază necesitatea de a include 
sectorul maritim european, astfel cum este 
definit în Regulamentul (UE) 2015/757, în 
urma efectuării unei evaluări a 
impactului, în schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS)8 până în ianuarie 2022; propune ca 
toate veniturile generate de ETS legate de 
sectorul maritim să fie direcționate către 
finanțarea cercetării și inovării în vederea 
decarbonizării transportului maritim și a 
porturilor europene;

_________________ _________________
8 Directiva 2003/87/CE 8 Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Amendamentul 82
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că o reglementare 
excesivă menită să reducă emisiile ar 
putea dăuna competitivității sectorului 
maritim din Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 83
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că inițiativa 
maritimă FuelEU nu ar trebui să abordeze 
doar combustibilii, ci și eficiența navelor și 
a operațiunilor acestora; reamintește că, în 
contextul revizuirii Regulamentului (UE) 
2015/757, Parlamentul a solicitat un 
obiectiv de eficiență de -40 % pentru 
proprietarii de nave, până în 2030; adaugă 
că inițiativa ar trebui să includă, de 
asemenea, o abordare bazată pe ciclul de 
viață, care să integreze toate emisiile de 
gaze cu efect de seră;

4. invită Comisia să abordeze, în 
cadrul inițiativei FuelEU în domeniul 
maritim, nu numai intensitatea emisiilor 
de dioxid de carbon ale combustibililor, ci 
și eficiența navelor și a operațiunilor 
acestora, precum și să garanteze utilizarea 
infrastructurii existente și viitoare pentru 
combustibili alternativi printr-o abordare 
bazată pe obiective; reamintește că, în 
contextul revizuirii Regulamentului (UE) 
2015/757, Parlamentul a solicitat un 
obiectiv de eficiență de -40 % pentru 
proprietarii de nave, până în 2030; adaugă 
că inițiativa ar trebui să includă, de 
asemenea, o abordare bazată pe ciclul de 
viață, care să integreze toate emisiile de 
gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 84
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că inițiativa 
maritimă FuelEU nu ar trebui să abordeze 
doar combustibilii, ci și eficiența navelor și 
a operațiunilor acestora; reamintește că, în 
contextul revizuirii Regulamentului (UE) 
2015/757, Parlamentul a solicitat un 
obiectiv de eficiență de -40 % pentru 
proprietarii de nave, până în 2030; adaugă 
că inițiativa ar trebui să includă, de 
asemenea, o abordare bazată pe ciclul de 
viață, care să integreze toate emisiile de 
gaze cu efect de seră;

4. ia act de faptul că inițiativa 
maritimă FuelEU nu ar trebui să abordeze 
doar combustibilii, ci și eficiența navelor și 
a operațiunilor acestora; adaugă că 
inițiativa ar trebui să includă, de asemenea, 
o abordare bazată pe ciclul de viață, care să 
integreze toate emisiile de gaze cu efect de 
seră;

Or. en
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Amendamentul 85
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că inițiativa 
maritimă FuelEU nu ar trebui să abordeze 
doar combustibilii, ci și eficiența navelor și 
a operațiunilor acestora; reamintește că, în 
contextul revizuirii Regulamentului (UE) 
2015/757, Parlamentul a solicitat un 
obiectiv de eficiență de -40 % pentru 
proprietarii de nave, până în 2030; adaugă 
că inițiativa ar trebui să includă, de 
asemenea, o abordare bazată pe ciclul de 
viață, care să integreze toate emisiile de 
gaze cu efect de seră;

4. ia act de faptul că inițiativa 
maritimă FuelEU nu ar trebui să abordeze 
doar combustibilii, ci și măsurile tehnice și 
operaționale, care ar crește eficiența 
navelor și a operațiunilor acestora; 
reamintește că, în contextul revizuirii 
Regulamentului (UE) 2015/757, 
Parlamentul a solicitat un obiectiv de 
eficiență de -40 % pentru proprietarii de 
nave, până în 2030, ca medie pentru toate 
navele aflate în responsabilitatea lor, în 
comparație cu performanța medie pe 
categorie de nave de aceeași mărime și de 
același tip raportată în temeiul 
Regulamentului privind MRV; adaugă că 
inițiativa ar trebui să includă, de asemenea, 
o abordare bazată pe ciclul de viață, care să 
integreze toate emisiile de gaze cu efect de 
seră;

Or. en

Amendamentul 86
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Giuseppe Ferrandino, Marianne 
Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că inițiativa 
maritimă FuelEU nu ar trebui să abordeze 
doar combustibilii, ci și eficiența navelor și 
a operațiunilor acestora; reamintește că, în 
contextul revizuirii Regulamentului (UE) 

4. ia act de faptul că inițiativa 
maritimă FuelEU nu ar trebui să abordeze 
doar combustibilii, ci și eficiența navelor și 
a operațiunilor acestora; reamintește că, în 
contextul revizuirii Regulamentului (UE) 
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2015/757, Parlamentul a solicitat un 
obiectiv de eficiență de -40 % pentru 
proprietarii de nave, până în 2030; adaugă 
că inițiativa ar trebui să includă, de 
asemenea, o abordare bazată pe ciclul de 
viață, care să integreze toate emisiile de 
gaze cu efect de seră;

2015/757, Parlamentul a solicitat un 
obiectiv de eficiență de -40 % pentru 
proprietarii de nave, până în 2030; adaugă 
că inițiativa ar trebui să includă, de 
asemenea, o abordare bazată pe ciclul de 
viață, care să integreze toate emisiile de 
gaze cu efect de seră; combustibilii 
alternativi care nu ating pragul de -70 % 
pe ciclu de viață prevăzut de Directiva 
privind energia din surse regenerabile II 
nu ar trebui să fie autorizați în 
conformitate cu reglementările; 
biocombustibilii pe bază de alimente sau 
de furaje ar trebui excluși de pe lista 
combustibililor conformi, iar contribuția 
biocombustibililor avansați ar trebui 
plafonată;

Or. en

Amendamentul 87
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că inițiativa 
maritimă FuelEU nu ar trebui să abordeze 
doar combustibilii, ci și eficiența navelor și 
a operațiunilor acestora; reamintește că, în 
contextul revizuirii Regulamentului (UE) 
2015/757, Parlamentul a solicitat un 
obiectiv de eficiență de -40 % pentru 
proprietarii de nave, până în 2030; adaugă 
că inițiativa ar trebui să includă, de 
asemenea, o abordare bazată pe ciclul de 
viață, care să integreze toate emisiile de 
gaze cu efect de seră;

4. ia act de faptul că inițiativa 
maritimă FuelEU nu ar trebui să abordeze 
doar combustibilii, ci și eficiența navelor și 
a operațiunilor acestora; reamintește că, în 
contextul revizuirii Regulamentului (UE) 
2015/757, Parlamentul a solicitat un 
obiectiv de eficiență de -40 % pentru 
proprietarii de nave, până în 2030; adaugă 
că inițiativa ar trebui să includă, de 
asemenea, o abordare bazată pe ciclul de 
viață, care să integreze toate emisiile de 
gaze cu efect de seră; subliniază că 
obiectivul obligatoriu de -40% până în 
2030 pentru proprietarii de nave, care va 
presupune înlocuirea materialului 
navigant, apare în contextul crizei 
economice globale legate de pandemia de 
COVID-19; acest lucru reprezintă un 
handicap important pentru sectorul 
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maritim în contextul tranziției energetice, 
care trebuie luat în considerare, întrucât 
acest sector este afectat deja de un 
dezavantaj serios, care riscă să mai dureze 
încă mulți ani;

Or. fr

Amendamentul 88
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că inițiativa 
maritimă FuelEU nu ar trebui să abordeze 
doar combustibilii, ci și eficiența navelor și 
a operațiunilor acestora; reamintește că, în 
contextul revizuirii Regulamentului (UE) 
2015/757, Parlamentul a solicitat un 
obiectiv de eficiență de -40 % pentru 
proprietarii de nave, până în 2030; adaugă 
că inițiativa ar trebui să includă, de 
asemenea, o abordare bazată pe ciclul de 
viață, care să integreze toate emisiile de 
gaze cu efect de seră;

4. ia act de faptul că inițiativa 
maritimă FuelEU nu ar trebui să abordeze 
doar combustibilii, ci și eficiența navelor și 
a operațiunilor acestora, precum și să 
garanteze utilizarea infrastructurii 
existente și viitoare pentru combustibili 
alternativi printr-o abordare bazată pe 
obiective; reamintește că, în contextul 
revizuirii Regulamentului (UE) 2015/757, 
Parlamentul a solicitat un obiectiv de 
eficiență de -40 % pentru proprietarii de 
nave, până în 2030; adaugă că inițiativa ar 
trebui să includă, de asemenea, o abordare 
bazată pe ciclul de viață, care să integreze 
toate emisiile de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 89
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată existența unui puternic 
cluster maritim european și evoluțiile 
pozitive de la nivel internațional care 
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sprijină inovarea și reducerea emisiilor 
generate de transportul maritim și invită 
Comisia și statele membre să susțină 
inițiativele care contribuie la aceste 
evoluții pozitive;

Or. en

Amendamentul 90
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei să propună un 
sistem de contracte pe diferență pentru a 
contribui la reducerea diferențelor de preț 
între combustibilii fosili și combustibilii 
marini alternativi durabili; veniturile 
generate de ETS legate de sectorul 
maritim ar putea fi utilizate pentru a 
finanța un astfel de sistem;

Or. en

Amendamentul 91
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că trebuie stimulată 
cooperarea dintre toate părțile interesate în 
vederea dezvoltării unei politici generale 
de decarbonizare a porturilor și a zonelor 
de coastă;

5. reamintește că trebuie 
stimulată cooperarea dintre toate părțile 
interesate, inclusiv între societățile de 
transport maritim, porturi și furnizorii de 
energie, în vederea facilitării inițiativelor 
ascendente și a acordurilor-cadru pentru 
decarbonizarea și ecologizarea 
transportului maritim în beneficiul 
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porturilor și al zonelor de coastă; 
subliniază rolul porturilor și al 
furnizorilor de combustibil în dezvoltarea 
combustibililor cu emisii scăzute și fără 
emisii de dioxid de carbon, precum și a 
infrastructurii necesare pentru utilizarea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 92
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că trebuie stimulată 
cooperarea dintre toate părțile interesate în 
vederea dezvoltării unei politici generale 
de decarbonizare a porturilor și a zonelor 
de coastă;

5. reamintește că trebuie 
stimulată cooperarea dintre toate părțile 
interesate, inclusiv între societățile de 
transport maritim, porturi și furnizorii de 
energie, în vederea facilitării inițiativelor 
ascendente și a acordurilor-cadru pentru 
decarbonizarea porturilor și a zonelor de 
coastă;

Or. en

Amendamentul 93
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că trebuie stimulată 
cooperarea dintre toate părțile interesate în 
vederea dezvoltării unei politici generale 
de decarbonizare a porturilor și a zonelor 
de coastă;

5. reamintește că trebuie stimulată 
cooperarea dintre toate părțile interesate în 
vederea dezvoltării unei politici generale 
de decarbonizare a porturilor și a zonelor 
de coastă și de reducere a poluării în 
acestea;

Or. es
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Amendamentul 94
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că trebuie stimulată 
cooperarea dintre toate părțile interesate în 
vederea dezvoltării unei politici generale 
de decarbonizare a porturilor și a zonelor 
de coastă;

5. reamintește că trebuie stimulată 
cooperarea dintre toate părțile interesate și 
schimbul de bune practici între porturi, 
sectorul transportului maritim, precum și 
furnizorii de combustibili și de energie, în 
vederea dezvoltării unui cadru politic 
general pentru decarbonizarea porturilor 
și a zonelor de coastă;

Or. en

Amendamentul 95
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că trebuie stimulată 
cooperarea dintre toate părțile interesate în 
vederea dezvoltării unei politici generale 
de decarbonizare a porturilor și a zonelor 
de coastă;

5. reamintește că trebuie stimulată 
cooperarea dintre toate părțile interesate, 
inclusiv între societățile de transport 
maritim, porturi și furnizorii de energie, 
în vederea dezvoltării unei politici generale 
de decarbonizare a porturilor și a zonelor 
de coastă;

Or. en

Amendamentul 96
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că trebuie stimulată 
cooperarea dintre toate părțile interesate în 
vederea dezvoltării unei politici generale 
de decarbonizare a porturilor și a zonelor 
de coastă;

5. reamintește că trebuie stimulată 
cooperarea dintre toate părțile interesate în 
vederea dezvoltării unei politici generale 
de decarbonizare a porturilor și a zonelor 
de coastă; îndeamnă autoritățile portuare 
să introducă modalități de gestionare 
sustenabile și să certifice acestea prin 
metode care să integreze analiza ciclului 
de viață a serviciilor portuare, după 
modelul declarației de mediu pentru 
produse;

Or. es

Amendamentul 97
Dominique Riquet, Stéphane Bijoux

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a.  subliniază că teritoriile de peste 
mări, inclusiv regiunile ultraperiferice și 
țările și teritoriile de peste mări, precum și 
porturile situate pe aceste teritorii, au o 
importanță primordială pentru 
suveranitatea europeană și pentru 
comerțul maritim european și 
internațional, având în vedere poziția lor 
strategică; subliniază că factorii 
investițiilor pentru aceste porturi sunt 
foarte diverși, variind de la sprijinirea 
rolului lor clasic de primire a navelor 
(încărcare, descărcare, depozitare și 
transport de mărfuri) la asigurarea unor 
conexiuni multimodale, construirea de 
infrastructuri legate de energie, 
consolidarea rezilienței la schimbările 
climatice și ecologizarea și digitalizarea 
globală a navelor; solicită investiții 
masive în porturi situate pe teritoriile de 
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peste mări pentru a le transforma în 
clustere strategice pentru transport 
multimodal, pentru a genera, depozita și 
distribui energie, precum și pentru 
turism;

Or. en

Amendamentul 98
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că stimularea 
unor legături fluide de transport 
multimodal între porturi și rețeaua TEN-
T, precum și îmbunătățirea 
interoperabilității între diferitele moduri 
de transport, ar elimina blocajele și ar 
reduce congestionarea; subliniază 
importanța porturilor maritime și 
interioare ca noduri strategice și 
multimodale ale rețelei TEN-T;

Or. en

Amendamentul 99
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. ia act de eforturile susținute 
depuse de clusterul maritim european și 
de evoluțiile pozitive înregistrate la nivel 
internațional pentru a sprijini inovarea și 
a reduce emisiile generate de transportul 
maritim; invită Comisia și statele membre 
să sprijine inițiativele care contribuie la 
aceste evoluții pozitive.
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Or. en

Amendamentul 100
István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată existența unui puternic 
cluster maritim european și evoluțiile 
pozitive de la nivel internațional care 
sprijină inovarea și reducerea emisiilor 
generate de transportul maritim și invită 
Comisia și statele membre să susțină 
inițiativele care contribuie la aceste 
evoluții pozitive.

Or. en

Amendamentul 101
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. observă rolul pozitiv al clusterului 
maritim european în încurajarea inovării 
pentru a reduce emisiile generate de 
transportul maritim; invită Comisia și 
statele membre să sprijine în continuare 
inițiativele de cercetare și dezvoltare din 
acest sector;

Or. en

Amendamentul 102
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Propunere de rezoluție
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Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. constată dimensiunea 
transfrontalieră a porturilor maritime; 
subliniază rolul porturilor de clustere care 
reunesc toate modurile de transport, 
energia, industria și economia albastră; 
recunoaște dezvoltarea sporită a 
cooperării și a creării de clustere 
portuare;

Or. en

Amendamentul 103
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante la 
porturi, inclusiv al navelor de croazieră, și 
să introducă obligația de a alimenta 
navele aflate la dană cu energie electrică 
ecologică sau cu orice altă sursă 
regenerabilă de energie; invită Comisia să 
propună revizuiri ale Directivelor 
2014/94/UE și 2003/96/CE;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să se 
asigure că actualul cadru 
legislativ privind controlul statului 
portului rămâne o bază solidă pentru a 
reglementa accesul navelor care nu 
respectă mediul în porturi și pentru a 
promova alimentarea cu energie electrică 
la țărm folosind energie electrică ecologică 
sau orice altă sursă regenerabilă de energie, 
precum și alte soluții alternative 
echivalente; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

Or. en

Amendamentul 104
Andris Ameriks
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante la 
porturi, inclusiv al navelor de croazieră, și 
să introducă obligația de a alimenta 
navele aflate la dană cu energie electrică 
ecologică sau cu orice altă sursă 
regenerabilă de energie; invită Comisia să 
propună revizuiri ale Directivelor 
2014/94/UE și 2003/96/CE;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită Comisia să se asigure că 
actualul cadru legislativ privind controlul 
statului portului rămâne o bază solidă 
pentru a reglementa accesul navelor care 
nu respectă mediul în porturi și pentru a 
promova alimentarea cu energie electrică 
la țărm folosind energie electrică ecologică 
sau orice altă sursă regenerabilă de energie, 
precum și alte soluții alternative 
echivalente; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

Or. en

Amendamentul 105
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa 
accesul navelor celor mai poluante la 
porturi, inclusiv al navelor de croazieră, și 
să introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică 
ecologică sau cu orice altă sursă 
regenerabilă de energie; invită Comisia să 
propună revizuiri ale Directivelor 
2014/94/UE și 2003/96/CE;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită Comisia ca, în ceea ce 
privește accesul navelor celor mai poluante 
la porturi, să ia ca punct de pornire cadrul 
juridic existent pentru controlul statului 
portului; invită Comisia să introducă o 
obligație pentru alimentarea navelor 
aflate la dană cu energie electrică din surse 
de energie cu emisii scăzute de carbon și 
pentru alte tehnologii echivalente; invită 
Comisia să propună revizuiri ale 
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Directivelor 2014/94/UE și 2003/96/CE;

Or. nl

Amendamentul 106
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică 
ecologică sau cu orice altă sursă 
regenerabilă de energie; invită Comisia să 
propună revizuiri ale Directivelor 
2014/94/UE și 2003/96/CE;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate, 
multimodale în porturi, folosind o 
abordare bazată pe coridoare; invită, în 
special, Comisia să încurajeze autoritățile 
portuare să ia măsuri rapide pentru a 
reglementa accesul navelor celor mai 
poluante la porturi și să stimuleze 
introducerea alimentării cu energie 
electrică la țărm folosind energie electrică 
ecologică sau orice altă sursă regenerabilă 
de energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

Or. en

Amendamentul 107
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
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măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică 
ecologică sau cu orice altă sursă 
regenerabilă de energie; invită Comisia să 
propună revizuiri ale Directivelor 
2014/94/UE și 2003/96/CE;

măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
evalueze reducerea emisiilor poluante și 
de gaze cu efect de seră prin conectarea 
navelor aflate la dană la o sursă de 
energie electrică; invită Comisia să 
propună revizuiri ale Directivelor 
2014/94/UE și 2003/96/CE;

Or. es

Amendamentul 108
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
scăzute la dană și să promoveze 
dezvoltarea și implementarea de soluții 
curate în sectorul maritim; invită, în 
special, Comisia să ia măsuri rapide pentru 
a reglementa accesul navelor celor mai 
poluante la porturi și să introducă obligația 
de a alimenta navele aflate la dană cu 
energie electrică ecologică sau cu orice altă 
sursă regenerabilă de energie; invită 
Comisia să propună revizuiri ale 
Directivelor 2014/94/UE și 2003/96/CE;

Or. en

Amendamentul 109
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturile 
Uniunii și să introducă obligația de a 
alimenta navele aflate la dană cu energie 
electrică ecologică sau cu orice altă sursă 
regenerabilă de energie; invită Comisia să 
propună revizuiri ale Directivelor 
2014/94/UE și 2003/96/CE;

Or. pt

Amendamentul 110
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

Or. en

Amendamentul 111
Marco Campomenosi, Roman Haider
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

Or. en

Amendamentul 112
István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

Or. en
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Amendamentul 113
Tom Berendsen, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică 
ecologică sau cu orice altă sursă 
regenerabilă de energie; invită Comisia să 
propună revizuiri ale Directivelor 
2014/94/UE și 2003/96/CE;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația ca navele aflate la dană 
să fie alimentate cu energie electrică 
provenită din surse regenerabile, cu 
emisii zero sau foarte reduse de dioxid de 
carbon; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

Or. en

Amendamentul 114
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul poluării 
zero (emisii de gaze cu efect de seră și 
poluanți atmosferici) la dană și să 
promoveze dezvoltarea și implementarea 
de soluții curate în sectorul maritim; invită, 
în special, Comisia să ia măsuri rapide 
pentru a reglementa accesul navelor celor 
mai poluante la porturi, inclusiv al navelor 
de croazieră, și să introducă obligația de a 
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sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

alimenta navele aflate la dană cu energie 
electrică ecologică sau cu orice altă sursă 
regenerabilă de energie; invită Comisia să 
propună revizuiri ale Directivelor 
2014/94/UE și 2003/96/CE; regretă 
amânarea revizuirii Directivei 
2014/94/UE; îndeamnă Comisia să 
propună o revizuire a Directivei 
2014/94/UE, cât mai curând posibil, 
pentru a include obiective obligatorii 
pentru statele membre și stimulente 
pentru ca porturile să dezvolte 
infrastructura necesară;

Or. en

Amendamentul 115
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie, oferind sprijin financiar și timp 
statelor membre pentru a crea 
infrastructura necesară în acest sens; 
invită Comisia să propună revizuiri ale 
Directivelor 2014/94/UE și 2003/96/CE;

Or. ro

Amendamentul 116
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Marco Campomenosi
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 
navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE și îi solicită, de asemenea, să 
se asigure că sunt consultate toate părțile 
interesate din domeniul maritim 
(proprietari de nave, actori portuari, 
agenți maritimi, docheri, companii 
maritime, furnizorii de servici de escală 
etc.), pentru ca impactul organizatoric și 
economic al implementării unor soluții 
curate la dană asupra bunei desfășurări a 
activităților maritime și portuare să fie cât 
mai neutru posibil;

Or. fr

Amendamentul 117
Giuseppe Ferrandino

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiilor 
zero la dană și să promoveze dezvoltarea și 
implementarea de soluții curate în sectorul 
maritim; invită, în special, Comisia să ia 
măsuri rapide pentru a reglementa accesul 

6. solicită Comisiei să sprijine, prin 
intermediul legislației, obiectivul emisiei 
zero de poluanți atmosferici, cum ar fi 
SO2, NOx, particule în suspensie (PM) și 
metan la dană și să promoveze dezvoltarea 
și implementarea de soluții curate în 
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navelor celor mai poluante la porturi, 
inclusiv al navelor de croazieră, și să 
introducă obligația de a alimenta navele 
aflate la dană cu energie electrică ecologică 
sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună 
revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 
2003/96/CE;

sectorul maritim; invită, în special, 
Comisia să ia măsuri rapide pentru a 
reglementa accesul navelor celor mai 
poluante la porturi, inclusiv al navelor de 
croazieră, și să introducă obligația de a 
alimenta navele aflate la dană cu energie 
electrică ecologică sau cu orice altă sursă 
regenerabilă de energie; invită Comisia să 
propună revizuiri ale Directivelor 
2014/94/UE și 2003/96/CE:

Or. en

Amendamentul 118
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că agenda de 
decarbonizare ambițioasă trebuie să fie 
însoțită de o finanțare adecvată; prin 
urmare, solicită insistent Comisiei să se 
asigure că infrastructura din porturile 
europene este pregătită pentru a realiza 
tranziția energetică necesară, astfel încât 
navele să poată fi alimentate cu 
combustibili alternativi, fie prin rețeaua 
fixă a portului, fie prin instalații mobile;

Or. nl

Amendamentul 119
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia să elaboreze o 
strategie privind porturile cu emisii zero 
care să includă măsuri de favorizare a 
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dezvoltării unor industrii portuare 
specializate în economia circulară, care 
să permită în special o mai bună 
valorificare a deșeurilor provenite de la 
nave, recuperate și prelucrate în porturi;

Or. fr

Amendamentul 120
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită continuarea liberalizării 
serviciilor portuare, care permit realizarea 
unor standarde înalte de calitate și de 
siguranță a serviciilor; solicită, de 
asemenea, elaborarea unei strategii clare 
pentru a promova transportul de mărfuri 
pe căile navigabile ro-ro, reducând astfel 
prezența vehiculelor grele pe șosele;

Or. en

Amendamentul 121
Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să promoveze, în 
cadrul Pactului verde, transportul maritim 
pe distanțe scurte, precum și transportul 
feroviar și fluvial, ca alternativă 
sustenabilă la transportul rutier și aerian de 
mărfuri și pasageri;

7. invită Comisia să promoveze, în 
cadrul Pactului verde, transportul maritim 
pe distanțe scurte, precum și transportul 
feroviar și fluvial, ca alternativă 
sustenabilă la transportul rutier și aerian de 
mărfuri și pasageri și ca o combinație 
intermodală cu acesta; reamintește în 
acest sens necesitatea existenței unei 
rețele de infrastructuri care să poată 
furniza această capacitate intermodală, 



PE660.197v01-00 64/122 AM\1217565RO.docx

RO

ceea ce presupune îndeplinirea 
angajamentelor de investiții asumate în 
cadrul TEN-T;

Or. es

Amendamentul 122
Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să promoveze, în 
cadrul Pactului verde, transportul maritim 
pe distanțe scurte, precum și transportul 
feroviar și fluvial, ca alternativă 
sustenabilă la transportul rutier și aerian de 
mărfuri și pasageri;

7. invită Comisia să promoveze, în 
cadrul Pactului verde, transportul maritim 
pe distanțe scurte, precum și transportul 
feroviar și fluvial, ca alternativă 
sustenabilă la transportul rutier și aerian de 
mărfuri și pasageri și ca element esențial 
pentru realizarea unui mod de transport 
cu emisii zero; și să lanseze, în acest scop, 
o strategie a UE de reînnoire a flotei, 
pentru a promova tranziția sa ecologică și 
digitală și pentru a stimula 
competitivitatea sectorului european al 
tehnologiilor maritime;

Or. en

Amendamentul 123
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să promoveze, în 
cadrul Pactului verde, transportul maritim 
pe distanțe scurte, precum și transportul 
feroviar și fluvial, ca alternativă 
sustenabilă la transportul rutier și aerian de 
mărfuri și pasageri;

7. invită Comisia să promoveze, în 
cadrul Pactului verde, transportul maritim 
pe distanțe scurte, precum și transportul 
feroviar și fluvial, ca alternativă 
sustenabilă la transportul rutier și aerian de 
mărfuri și pasageri; subliniază rolul 
important al transportului maritim pe 
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distanțe scurte în realizarea obiectivelor 
transferului modal de reducere a 
congestionării și a emisiilor provenite din 
transporturi;

Or. en

Amendamentul 124
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să promoveze, în 
cadrul Pactului verde, transportul maritim 
pe distanțe scurte, precum și transportul 
feroviar și fluvial, ca alternativă 
sustenabilă la transportul rutier și aerian de 
mărfuri și pasageri;

7. invită Comisia să promoveze, în 
cadrul Pactului verde, navele de peste 5 
000 tone brute utilizate pentru transportul 
maritim pe distanțe scurte, precum și 
transportul feroviar și fluvial, ca alternativă 
sustenabilă la transportul rutier și aerian de 
mărfuri și pasageri;

Or. en

Amendamentul 125
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să promoveze, în 
cadrul Pactului verde, transportul maritim 
pe distanțe scurte, precum și transportul 
feroviar și fluvial, ca alternativă 
sustenabilă la transportul rutier și aerian de 
mărfuri și pasageri;

7. invită Comisia să promoveze, în 
cadrul Pactului verde, o tranziție modală 
către transportul maritim pe distanțe 
scurte, precum și transportul feroviar și 
fluvial, ca alternativă sustenabilă la 
transportul rutier și aerian de mărfuri și 
pasageri;

Or. en
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Amendamentul 126
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. încurajează Comisia să ia măsuri 
concrete în politica sa maritimă pentru a 
evita utilizarea transportului rutier pe 
distanțe lungi, nociv pentru mediu, în 
special în zonele fragile din punct de 
vedere ecologic, cum ar fi Alpii, 
încurajând livrările în puncte mai 
apropiate de piețele finale de destinație, 
prin porturi mai puțin frecventate, de 
exemplu din Marea Mediterană sau 
Marea Neagră;

Or. fr

Amendamentul 127
João Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să revizuiască 
definiția transportului maritim pe distanțe 
scurte din Regulamentul (UE) 2017/352, 
care acoperă mai multe dimensiuni și 
tehnologii de propulsie a navelor, 
incluzând ambarcațiuni mai poluante și 
cu un potențial mai mare de impact 
asupra mediului și a siguranței;

Or. pt

Amendamentul 128
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să redefinească 
conceptul de autostrăzi maritime, 
simplificând criteriile de acces, mai ales 
conexiunile dintre porturile din afara rețelei 
centrale, și acordând sprijin financiar 
important legăturilor maritime, ca 
alternativă la transportul terestru;

8. invită Comisia să redefinească 
conceptul de autostrăzi maritime, deoarece 
acesta este esențial pentru a se facilita 
legăturile maritime și serviciile pe distanțe 
scurte, ca alternative durabile la 
transportul terestru, pentru a se facilita 
cooperarea porturilor maritime, precum și 
conectarea lor cu hinterlandul, 
simplificând criteriile de acces, mai ales 
conexiunile dintre porturile din afara rețelei 
centrale, și acordând sprijin financiar 
important legăturilor maritime, ca 
alternativă la transportul terestru;

Or. en

Amendamentul 129
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să redefinească 
conceptul de autostrăzi maritime, 
simplificând criteriile de acces, mai ales 
conexiunile dintre porturile din afara rețelei 
centrale, și acordând sprijin financiar 
important legăturilor maritime, ca 
alternativă la transportul terestru;

8. invită Comisia să redefinească 
conceptul de autostrăzi maritime, 
simplificând criteriile de acces și 
adaptându-le pentru a ține cont de 
specificul regiunilor insulare și 
ultraperiferice, mai ales conexiunile dintre 
porturile din afara rețelei centrale, și 
acordând sprijin financiar important 
legăturilor maritime, ca alternativă la 
transportul terestru și pentru noi conexiuni 
maritime interne cu statele membre;

Or. pt

Amendamentul 130
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Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să redefinească 
conceptul de autostrăzi maritime, 
simplificând criteriile de acces, mai ales 
conexiunile dintre porturile din afara rețelei 
centrale, și acordând sprijin financiar 
important legăturilor maritime, ca 
alternativă la transportul terestru;

8. invită Comisia să redefinească 
conceptul de autostrăzi maritime, 
simplificând criteriile de acces, mai ales 
conexiunile dintre porturile din afara rețelei 
centrale, și acordând sprijin financiar 
important legăturilor maritime din toate 
statele membre, ca alternativă la 
transportul terestru, astfel încât nimeni să 
nu fie lăsat în urmă;

Or. ro

Amendamentul 131
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să redefinească 
conceptul de autostrăzi maritime, 
simplificând criteriile de acces, mai ales 
conexiunile dintre porturile din afara rețelei 
centrale, și acordând sprijin financiar 
important legăturilor maritime, ca 
alternativă la transportul terestru;

8. invită Comisia să redefinească 
conceptul de autostrăzi maritime, 
simplificând criteriile de acces, ca parte 
integrantă a rețelei TEN-T, mai ales 
conexiunile dintre porturile din afara rețelei 
centrale, și acordând sprijin financiar 
important legăturilor maritime, ca 
alternativă la transportul terestru;

Or. en

Amendamentul 132
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să redefinească 
conceptul de autostrăzi maritime, 
simplificând criteriile de acces, mai ales 
conexiunile dintre porturile din afara rețelei 
centrale, și acordând sprijin financiar 
important legăturilor maritime, ca 
alternativă la transportul terestru;

8. invită Comisia să redefinească 
conceptul de autostrăzi maritime, 
simplificând criteriile de acces, mai ales 
conexiunile dintre porturile din afara rețelei 
centrale, și acordând sprijin financiar 
important legăturilor maritime, ca 
alternativă la transportul terestru, precum 
și conectarea acestora cu rețeaua 
feroviară;

Or. en

Amendamentul 133
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia și statele membre să 
acorde o atenție deplină Directivei 
2014/94/UE privind instalarea 
infrastructurii pentru combustibili 
alternativi în domeniul maritim, 
promovând investițiile în sectorul 
instalațiilor de energie electrică de la mal 
pentru a garanta aprovizionarea cu 
energie curată în transportul maritim și 
pe căile navigabile interioare, acordând 
prioritate porturilor maritime și porturilor 
de navigație interioară cu niveluri scăzute 
de calitate a aerului sau cu niveluri 
ridicate de poluare fonică;

Or. it

Amendamentul 134
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Propunere de rezoluție
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Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. este de opinie că un sector 
european sustenabil al transportului pe 
apă și o infrastructură orientată spre 
viitor, care să includă rețeaua 
transeuropeană de transport (TEN-T) și 
viitoarea extindere a acesteia, sunt 
cruciale pentru a realiza o economie 
neutră climatic; subliniază că creșterea 
procentuală a transportului de mărfuri pe 
apă, astfel cum se preconizează în Pactul 
verde european, are nevoie de un plan 
concret de investiții al UE și de măsuri 
concrete la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 135
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită crearea unei rețele 
europene de transport multimodal care să 
utilizeze potențialul creat de pachetul 
privind transportul rutier, spațiul feroviar 
unic european, transportul maritim pe 
distanțe scurte și NAIADES; solicită 
măsuri de înlăturare a obstacolelor 
legislative, administrative și 
transfrontaliere care împiedică 
transportul multimodal în cadrul 
economiei europene;

Or. en

Amendamentul 136
Pablo Arias Echeverría
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, din perspectiva 
sănătății și a mediului, este urgentă 
instituirea unei zone de control al 
emisiilor de SOx (SECA) în Marea 
Mediterană; invită Comisia și statele 
membre să sprijine în mod activ 
transmiterea către OMI a unei propuneri de 
instituire a acestei zone înainte de 2022; 
îndeamnă statele membre să sprijine, de 
asemenea, principiul adoptării rapide a 
unei zone NECA care să vizeze reducerea 
emisiilor de azot în Marea Mediterană;

9. subliniază că instituirea unor zone 
de control al emisiilor prezintă beneficii 
importante, din perspectiva sănătății și a 
mediului, și îndeamnă toate părțile 
interesate să instituie o zonă de control al 
emisiilor de SOx (SECA) în Marea 
Mediterană; invită Comisia și statele 
membre să sprijine în mod activ 
transmiterea către OMI a unei propuneri de 
instituire a acestei zone înainte de 2022; 
îndeamnă statele membre să sprijine, de 
asemenea, principiul adoptării rapide a 
unei zone NECA care să vizeze reducerea 
emisiilor de azot în Marea Mediterană;

Or. es

Amendamentul 137
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Giuseppe Ferrandino, Maria 
Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, din perspectiva 
sănătății și a mediului, este urgentă 
instituirea unei zone de control al emisiilor 
de SOx (SECA) în Marea Mediterană; 
invită Comisia și statele membre să sprijine 
în mod activ transmiterea către OMI a unei 
propuneri de instituire a acestei zone 
înainte de 2022; îndeamnă statele membre 
să sprijine, de asemenea, principiul 
adoptării rapide a unei zone NECA care să 
vizeze reducerea emisiilor de azot în Marea 
Mediterană;

9. subliniază că, din perspectiva 
sănătății și a mediului, este urgentă 
instituirea unei zone de control al emisiilor 
de SOx (SECA) și a unei zone de control 
al emisiilor de azot (NECA) în Marea 
Mediterană; invită Comisia și statele 
membre să sprijine în mod activ 
transmiterea către OMI a unei propuneri de 
instituire a acestei zone înainte de 2022; 
îndeamnă statele membre să sprijine, de 
asemenea, principiul adoptării rapide a 
unei zone NECA care să vizeze reducerea 
emisiilor de azot în Marea Mediterană;

Or. en
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Amendamentul 138
Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că, din perspectiva 
sănătății și a mediului, este urgentă 
instituirea unei zone de control al emisiilor 
de SOx (SECA) în Marea Mediterană; 
invită Comisia și statele membre să sprijine 
în mod activ transmiterea către OMI a unei 
propuneri de instituire a acestei zone 
înainte de 2022; îndeamnă statele membre 
să sprijine, de asemenea, principiul 
adoptării rapide a unei zone NECA care să 
vizeze reducerea emisiilor de azot în Marea 
Mediterană;

9. subliniază că, din perspectiva 
sănătății și a mediului, este urgentă 
instituirea unei zone de control al emisiilor 
de SOx (SECA) extinse la toate țările din 
zona Mării Mediterane; invită Comisia și 
statele membre să sprijine în mod activ 
transmiterea către OMI a unei propuneri de 
instituire a acestei zone înainte de 2022; 
îndeamnă statele membre să sprijine, de 
asemenea, principiul adoptării rapide a 
unei zone NECA care să vizeze reducerea 
emisiilor de azot în Marea Mediterană;

Or. fr

Amendamentul 139
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să prevadă 
extinderea acestor zone de control al 
emisiilor la toate mările Uniunii, pentru a 
reduce omogen nivelul permis al emisiilor 
de NO x și SO x provenind de la nave;

10. invită Comisia să prevadă 
extinderea acestor zone de control al 
emisiilor, atunci când vor fi propuse și 
adoptate unele propuneri specifice;

Or. en

Amendamentul 140
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
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Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să prevadă 
extinderea acestor zone de control al 
emisiilor la toate mările Uniunii, pentru a 
reduce omogen nivelul permis al emisiilor 
de NO x și SO x provenind de la nave;

10. invită Comisia să prevadă 
extinderea acestor zone de control al 
emisiilor la toate mările Uniunii, în 
cooperare cu părțile interesate și pe baza 
unei analize a impactului acesteia, pentru 
a reduce omogen nivelul permis al 
emisiilor de NO x și SO x provenind de la 
nave;

Or. pt

Amendamentul 141
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să prevadă 
extinderea acestor zone de control al 
emisiilor la toate mările Uniunii, pentru a 
reduce omogen nivelul permis al emisiilor 
de NO x și SO x provenind de la nave;

10. invită Comisia și statele membre să 
sprijine în cadrul OMI extinderea acestor 
zone de control al emisiilor la toate mările 
Uniunii, pentru a reduce omogen nivelul 
permis al emisiilor de NOx și SOx 
provenind de la nave;

Or. es

Amendamentul 142
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să prevadă 
extinderea acestor zone de control al 
emisiilor la toate mările Uniunii, pentru a 
reduce omogen nivelul permis al emisiilor 
de NO x și SO x provenind de la nave;

10. invită Comisia să prevadă 
extinderea acestor zone de control al 
emisiilor la toate mările Uniunii, pentru a 
reduce omogen nivelul permis al emisiilor 
de NO x și SO x provenind de la nave. 
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Insistă asupra faptului că reducerea 
cumulată a emisiilor de oxizi de sulf și de 
oxizi de azot are un efect direct asupra 
reducerii particulelor fine de materie 
(PM10 și PM 2,5);

Or. fr

Amendamentul 143
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să facă uz de 
ponderea sa în cadrul Organizației 
Maritime Internaționale (OMI), să 
realizeze un program de compensare a 
emisiilor de dioxid de carbon în 
transportul maritim internațional și să 
asigure o traiectorie realistă a reducerii 
emisiilor;

Or. en

Amendamentul 144
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, optimizarea drumurilor navigabile, 
introducerea unor noi metode de propulsie 
și o mai bună optimizare a logisticii;

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
puterii motoarelor, inovarea 
hidrodinamică, optimizarea rutelor 
navigabile, introducerea unor noi metode 
de propulsie și o mai bună optimizare a 
logisticii;
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Or. nl

Amendamentul 145
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, optimizarea drumurilor navigabile, 
introducerea unor noi metode de propulsie 
și o mai bună optimizare a logisticii;

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, optimizarea drumurilor navigabile, 
introducerea unor noi metode de propulsie 
și o mai bună optimizare a logisticii; invită, 
de asemenea, Comisia să prevadă fonduri 
specifice pentru a sprijini companiile care 
decid să își modernizeze flotele pentru a se 
conforma obiectivelor Acordului de la 
Paris;

Or. it

Amendamentul 146
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, optimizarea drumurilor navigabile, 
introducerea unor noi metode de propulsie 
și o mai bună optimizare a logisticii;

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, optimizarea drumurilor navigabile, 
introducerea unor noi metode de propulsie 
și o mai bună optimizare a logisticii; 
subliniază necesitatea de a se efectua 
evaluări ale impactului pentru orice 
măsură de acest tip care are impact 
semnificativ asupra sectorului 
transportului maritim;
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Or. en

Amendamentul 147
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, optimizarea drumurilor navigabile, 
introducerea unor noi metode de propulsie 
și o mai bună optimizare a logisticii;

11. invită Comisia, proprietarii de nave 
și operatorii navelor să asigure punerea în 
aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, optimizarea drumurilor navigabile, 
introducerea unor noi metode de propulsie, 
cum ar fi tehnologiile de propulsie 
eoliană, optimizarea navelor și 
optimizarea în cadrul lanțului logistic din 
sectorul maritim;

Or. en

Amendamentul 148
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, optimizarea drumurilor navigabile, 
introducerea unor noi metode de propulsie 
și o mai bună optimizare a logisticii;

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, optimizarea drumurilor navigabile, 
introducerea unor noi metode de propulsie 
și optimizarea în cadrul lanțului logistic 
din sectorul maritim;

Or. en
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Amendamentul 149
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Marco Campomenosi

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, optimizarea drumurilor navigabile, 
introducerea unor noi metode de propulsie 
și o mai bună optimizare a logisticii;

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, optimizarea drumurilor navigabile, 
introducerea unor noi metode de propulsie 
și o mai bună optimizare a lanțului logistic 
maritim;

Or. fr

Amendamentul 150
Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, optimizarea drumurilor navigabile, 
introducerea unor noi metode de propulsie 
și o mai bună optimizare a logisticii;

11. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și 
operaționale disponibile pentru a realiza 
eficiența energetică, în special reducerea 
vitezei, dacă este cazul, optimizarea 
drumurilor navigabile, introducerea unor 
noi metode de propulsie și o mai bună 
optimizare a logisticii;

Or. en

Amendamentul 151
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. salută promovarea unor noi 
sisteme de alimentare și de propulsie, care 
pot contribui la reducerea parțială a 
emisiilor (de exemplu, sisteme de 
alimentare hibride, dispozitive de 
eficientizare a propulsiei, de recuperare a 
căldurii reziduale, reduceri de viteză prin 
proiectare, sistemele auxiliare de 
alimentare, eficiența motorului și a 
propulsiei, rotoare eoliene și panouri 
solare);

Or. en

Amendamentul 152
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază că este important ca, 
atunci când se definesc standardele, 
obiectivele și sistemele de stimulente, să se 
ia în considerare caracteristicile specifice 
ale navelor, disponibilitatea 
infrastructurii de buncherare, noile 
tehnologii (raportul costuri/fiabilitate), 
combustibilii alternativi și costurile 
aferente, gradul de maturitate a 
tehnologiei de motorizare, siguranța 
stocării la bord, nevoile în materie de 
autonomie a navelor și durata 
transporturilor;

Or. en

Amendamentul 153
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. reamintește că este necesar să se 
analizeze întregul ciclu de viață al 
combustibililor pentru a evalua 
eficacitatea acestora, pe baza emisiilor 
totale generate în procesele de producție a 
carburanților;

Or. en

Amendamentul 154
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. ia act de faptul că digitalizarea 
sectorului maritim, a porturilor și a navelor 
trebuie să contribuie la reducerea emisiilor 
sale, în special prin intensificarea 
schimburilor de date actualizate și 
controlate și printr-o mai bună cooperare 
între părțile interesate din acest sector;

12.  ia act de faptul că digitalizarea și 
automatizarea sectorului maritim, a 
porturilor și a navelor au un mare 
potențial de a contribui la reducerea 
emisiilor sectorului și de a juca un rol 
esențial în decarbonizarea acestuia, în 
conformitate cu obiectivele ambițioase ale 
Pactului verde european, în special prin 
intensificarea schimburilor de date 
actualizate și controlate și printr-o mai 
bună cooperare între părțile interesate din 
acest sector; solicită să se ia măsuri și să 
se investească în digitalizare, cercetare și 
inovare, în special pentru dezvoltarea și 
implementarea transfrontalieră 
armonizată a sistemelor de monitorizare și 
informare privind traficul navelor 
maritime (VTMIS);

Or. en

Amendamentul 155
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. ia act de faptul că digitalizarea 
sectorului maritim, a porturilor și a navelor 
trebuie să contribuie la reducerea emisiilor 
sale, în special prin intensificarea 
schimburilor de date actualizate și 
controlate și printr-o mai bună cooperare 
între părțile interesate din acest sector;

12. ia act de faptul că digitalizarea 
sectorului maritim, a porturilor și a navelor 
are un potențial semnificativ de a 
contribui la reducerea emisiilor sale, în 
special prin intensificarea schimburilor de 
date actualizate și controlate și printr-o mai 
bună cooperare între părțile interesate din 
acest sector;

Or. en

Amendamentul 156
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. ia act de faptul că digitalizarea 
sectorului maritim, a porturilor și a navelor 
trebuie să contribuie la reducerea emisiilor 
sale, în special prin intensificarea 
schimburilor de date actualizate și 
controlate și printr-o mai bună cooperare 
între părțile interesate din acest sector;

12. ia act de faptul că digitalizarea 
sectorului maritim, a porturilor și a navelor 
trebuie poate contribui la reducerea 
emisiilor sale, în special prin intensificarea 
schimburilor de date actualizate și 
controlate și printr-o mai bună cooperare 
între părțile interesate din acest sector;

Or. en

Amendamentul 157
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. ia act de faptul că digitalizarea 12. ia act de faptul că digitalizarea 
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sectorului maritim, a porturilor și a navelor 
trebuie să contribuie la reducerea emisiilor 
sale, în special prin intensificarea 
schimburilor de date actualizate și 
controlate și printr-o mai bună cooperare 
între părțile interesate din acest sector;

sectorului maritim, a porturilor și a navelor 
trebuie poate contribui la reducerea 
emisiilor sale, în special prin intensificarea 
schimburilor de date actualizate și 
controlate și printr-o mai bună cooperare 
între părțile interesate din acest sector;

Or. en

Amendamentul 158
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. ia act de faptul că digitalizarea 
sectorului maritim, a porturilor și a navelor 
trebuie să contribuie la reducerea emisiilor 
sale, în special prin intensificarea 
schimburilor de date actualizate și 
controlate și printr-o mai bună cooperare 
între părțile interesate din acest sector;

12. ia act de faptul că digitalizarea 
sectorului maritim, a porturilor și a navelor 
trebuie să contribuie la reducerea emisiilor 
sale, în special prin intensificarea 
schimburilor de date actualizate și 
controlate și printr-o mai bună cooperare 
între părțile interesate din acest sector; 
insistă asupra faptului că navele și 
companiile maritime din state terțe trebuie 
și ele să respecte regulile jocului și să 
participe la acest schimb de date, printr-o 
cooperare și coordonare perfectă cu toți 
actorii din sector;

Or. fr

Amendamentul 159
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. ia act de faptul că digitalizarea 
sectorului maritim, a porturilor și a navelor 
trebuie să contribuie la reducerea emisiilor 
sale, în special prin intensificarea 

12. ia act de faptul că digitalizarea 
sectorului maritim, a porturilor și a navelor 
trebuie să contribuie la reducerea emisiilor 
sale, în special prin intensificarea 
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schimburilor de date actualizate și 
controlate și printr-o mai bună cooperare 
între părțile interesate din acest sector;

schimburilor de date actualizate și 
controlate și printr-o mai bună cooperare 
între autoritățile statelor membre și părțile 
interesate din acest sector;

Or. ro

Amendamentul 160
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 0,5 
% și subliniază că aceasta nu ar trebui să 
ducă la o deplasare a poluării aerului în 
apă; invită, prin urmare, Comisia, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să interzică epuratoarele și evacuarea în 
mare a apelor uzate și a altor deșeuri 
reziduale și să se asigure că acestea sunt 
colectate și prelucrate în mod 
corespunzător în instalațiile portuare de 
preluare; invită Comisia să adreseze 
aceeași solicitare OMI, deoarece protecția 
oceanelor merită un răspuns la scară 
mondială;

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 
0,5 % și subliniază că aceasta nu ar trebui 
să ducă la o deplasare a poluării din aer în 
apă; invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre ca, în conformitate cu Directiva 
(UE) 2019/883, să acționeze la nivelul 
OMI în favoarea unei analize 
cuprinzătoare a impactului asupra 
mediului al evacuărilor de ape reziduale 
de la instalațiile de epurare în buclă 
deschisă, inclusiv în favoarea unor 
măsuri de contracarare a eventualelor 
impacturi; reamintește că statele membre 
ar trebui să fie încurajate să ia măsuri 
adecvate în conformitate cu Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului1a;

_________________
1a Directiva-cadru privind apa, prin care 
se solicită statelor membre să aducă apele 
de suprafață la o stare ecologică și 
chimică bună până în 2027

Or. en

Amendamentul 161
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Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 0,5 
% și subliniază că aceasta nu ar trebui să 
ducă la o deplasare a poluării aerului în 
apă; invită, prin urmare, Comisia, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să interzică epuratoarele și evacuarea în 
mare a apelor uzate și a altor deșeuri 
reziduale și să se asigure că acestea sunt 
colectate și prelucrate în mod 
corespunzător în instalațiile portuare de 
preluare; invită Comisia să adreseze 
aceeași solicitare OMI, deoarece protecția 
oceanelor merită un răspuns la scară 
mondială;

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 
0,5 % și subliniază că aceasta nu ar trebui 
să ducă la o deplasare a poluării din aer în 
apă; invită, prin urmare, Comisia ca, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să sprijine procesul din cadrul OMI care 
vizează eliminarea în ape a efluenților 
lichizi din sistemele de epurare a gazelor 
de evacuare și să se asigure că reziduurile 
de deșeuri provenite de la aceste sisteme 
de epurare sunt colectate și prelucrate în 
mod corespunzător în instalațiile portuare 
de preluare; invită Comisia să adreseze 
aceeași solicitare OMI, deoarece protecția 
oceanelor merită un răspuns la scară 
mondială;

Or. en

Amendamentul 162
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 0,5 
% și subliniază că aceasta nu ar trebui să 
ducă la o deplasare a poluării aerului în 
apă; invită, prin urmare, Comisia, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să interzică epuratoarele și evacuarea în 
mare a apelor uzate și a altor deșeuri 
reziduale și să se asigure că acestea sunt 
colectate și prelucrate în mod 

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 
0,5 % și subliniază că aceasta nu ar trebui 
să ducă la o deplasare a poluării din aer în 
apă; invită, prin urmare, Comisia ca, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să sprijine procesul din cadrul OMI care 
vizează eliminarea în ape a efluenților 
lichizi din sistemele de epurare a gazelor 
de evacuare și să se asigure că reziduurile 
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corespunzător în instalațiile portuare de 
preluare; invită Comisia să adreseze 
aceeași solicitare OMI, deoarece protecția 
oceanelor merită un răspuns la scară 
mondială;

de deșeuri provenite de la aceste sisteme 
de epurare pot fi colectate și prelucrate în 
mod corespunzător în instalațiile portuare 
de preluare; invită Comisia să adreseze 
aceeași solicitare OMI, deoarece protecția 
oceanelor merită un răspuns la scară 
mondială;

Or. en

Amendamentul 163
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 0,5 
% și subliniază că aceasta nu ar trebui să 
ducă la o deplasare a poluării aerului în 
apă; invită, prin urmare, Comisia, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să interzică epuratoarele și evacuarea în 
mare a apelor uzate și a altor deșeuri 
reziduale și să se asigure că acestea sunt 
colectate și prelucrate în mod 
corespunzător în instalațiile portuare de 
preluare; invită Comisia să adreseze 
aceeași solicitare OMI, deoarece protecția 
oceanelor merită un răspuns la scară 
mondială;

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 
0,5 % și subliniază că aceasta nu ar trebui 
să ducă la o deplasare a poluării din aer în 
apă; invită, prin urmare, Comisia ca, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să sprijine procesul din cadrul OMI care 
vizează eliminarea în ape a efluenților 
lichizi din sistemele de epurare a gazelor 
de evacuare și să se asigure că reziduurile 
de deșeuri provenite de la aceste sisteme 
de epurare pot fi colectate și prelucrate în 
mod corespunzător în instalațiile portuare 
de preluare; invită Comisia să adreseze 
aceeași solicitare OMI, deoarece protecția 
oceanelor merită un răspuns la scară 
mondială;

Or. en

Amendamentul 164
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 0,5 
% și subliniază că aceasta nu ar trebui să 
ducă la o deplasare a poluării aerului în 
apă; invită, prin urmare, Comisia, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să interzică epuratoarele și evacuarea în 
mare a apelor uzate și a altor deșeuri 
reziduale și să se asigure că acestea sunt 
colectate și prelucrate în mod 
corespunzător în instalațiile portuare de 
preluare; invită Comisia să adreseze 
aceeași solicitare OMI, deoarece protecția 
oceanelor merită un răspuns la scară 
mondială;

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 
0,5 % și subliniază că aceasta nu ar trebui 
să ducă la o deplasare a poluării din aer în 
apă; invită, prin urmare, Comisia ca, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să sprijine procesul din cadrul OMI care 
vizează eliminarea în ape a efluenților 
lichizi din sistemele de epurare a gazelor 
de evacuare și să se asigure că reziduurile 
de deșeuri provenite de la aceste sisteme 
de epurare pot fi colectate și prelucrate în 
mod corespunzător în instalațiile portuare 
de preluare; invită Comisia să adreseze 
aceeași solicitare OMI, deoarece protecția 
oceanelor merită un răspuns la scară 
mondială;

Or. en

Amendamentul 165
Giuseppe Ferrandino

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 0,5 
% și subliniază că aceasta nu ar trebui să 
ducă la o deplasare a poluării aerului în 
apă; invită, prin urmare, Comisia, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să interzică epuratoarele și evacuarea în 
mare a apelor uzate și a altor deșeuri 
reziduale și să se asigure că acestea sunt 
colectate și prelucrate în mod 
corespunzător în instalațiile portuare de 
preluare; invită Comisia să adreseze 
aceeași solicitare OMI, deoarece protecția 
oceanelor merită un răspuns la scară 
mondială;

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 0,5 
% și subliniază că aceasta nu ar trebui să 
ducă la o deplasare a poluării din aer în 
apă; invită, prin urmare, Comisia ca, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să stabilească de urgență o dată până la 
care să fie interzise utilizarea scruberelor 
și evacuarea în mare a apelor uzate și a 
altor reziduuri de deșeuri; invită Comisia 
să adreseze aceeași solicitare OMI, 
deoarece protecția oceanelor merită un 
răspuns la scară mondială;
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Or. en

Amendamentul 166
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 0,5 
% și subliniază că aceasta nu ar trebui să 
ducă la o deplasare a poluării aerului în 
apă; invită, prin urmare, Comisia, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să interzică epuratoarele și evacuarea în 
mare a apelor uzate și a altor deșeuri 
reziduale și să se asigure că acestea sunt 
colectate și prelucrate în mod 
corespunzător în instalațiile portuare de 
preluare; invită Comisia să adreseze 
aceeași solicitare OMI, deoarece protecția 
oceanelor merită un răspuns la scară 
mondială;

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 
ianuarie 2020, a unei noi limite a 
conținutului de sulf din combustibili la 
0,5 % și subliniază că aceasta nu ar trebui 
să ducă la o deplasare a poluării din aer în 
apă; invită, prin urmare, Comisia ca, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883, 
să interzică utilizarea scruberelor cu 
circuit deschis, să elimine treptat 
utilizarea scruberelor hibride și cu circuit 
închis și să interzică evacuarea în mare a 
apelor uzate și a altor reziduuri de deșeuri 
și să se asigure că acestea sunt colectate și 
prelucrate în mod corespunzător în 
instalațiile portuare de preluare; invită 
Comisia să adreseze aceeași solicitare 
OMI, deoarece protecția oceanelor merită 
un răspuns la scară mondială;

Or. en

Amendamentul 167
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să integreze 
propulsia velică în inițiativa FuelEU în 
domeniul maritim;

14. invită Comisia să promoveze 
inițiative privind combustibili cu emisii 
zero de dioxid de carbon pentru a reduce 
în mod durabil poluarea aerului din 
sectorul maritim;
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Or. en

Amendamentul 168
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să integreze 
propulsia velică în inițiativa FuelEU în 
domeniul maritim;

14. îndeamnă Comisia să integreze 
propulsia eoliană, solară și alte tipuri de 
propulsie „fără carburant” în inițiativa 
FuelEU în domeniul maritim;

Or. en

Amendamentul 169
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să integreze 
propulsia velică în inițiativa FuelEU în 
domeniul maritim;

14. îndeamnă Comisia să aibă în 
vedere integrarea sistemelor auxiliare de 
propulsie în viitoarea inițiativă FuelEU în 
domeniul maritim;

Or. en

Amendamentul 170
Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să integreze 
propulsia velică în inițiativa FuelEU în 

14. îndeamnă Comisia să integreze 
sistemele auxiliare de propulsie în 
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domeniul maritim; inițiativa FuelEU în domeniul maritim;

Or. en

Amendamentul 171
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să integreze 
propulsia velică în inițiativa FuelEU în 
domeniul maritim;

14. îndeamnă Comisia să integreze 
propulsia velică și eoliană în inițiativa 
FuelEU în domeniul maritim, pentru 
tipurile de nave și pentru rutele în cazul 
cărora acest lucru este fezabil și 
avantajos;

Or. nl

Amendamentul 172
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să integreze 
propulsia velică în inițiativa FuelEU în 
domeniul maritim;

14. îndeamnă Comisia să integreze 
propulsia velică în inițiativa FuelEU în 
domeniul maritim; o invită să evalueze 
inițiativele și proiectele actuale de 
transport maritim de mărfuri cu veliere și 
să permită ca acest mod de transport 
alternativ să fie eligibil pentru finanțarea 
europeană;

Or. fr

Amendamentul 173
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Marianne Vind
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria 
navală europeană, sprijinind tranziția către 
un model de economie circulară care să ia 
în considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

15. invită Comisia să introducă măsuri 
care să permită șantierelor navale 
europene să facă investiții suplimentare în 
procese sustenabile, sociale și digitalizate 
de producție a navelor, sprijinind tranziția 
către un model de economie circulară care 
să ia în considerare întregul ciclu de viață 
al navelor; subliniază importanța sprijinirii 
și dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor; subliniază, 
în acest sens, că șantierele navale ar 
trebui să acționeze cu diligența necesară 
în lanțurile lor valorice din interiorul și 
din afara UE, în conformitate cu 
standardele OCDE și ale ONU, astfel 
încât să poată fi evitate efectele negative 
asupra mediului generate de 
dezmembrarea navelor;

Or. en

Amendamentul 174
Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

15. invită Comisia să colaboreze cu 
industria pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea sectorului european de 
construcții navale, care este strategic prin 
importanța sa industrială tehnologică și 
capacitatea sa de a genera locuri de 
muncă; acest proces de tranziție justă 
trebuie să avanseze către un model de 
economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
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vizând dezmembrarea navelor;

Or. es

Amendamentul 175
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării în UE a unor soluții sustenabile 
pentru construcția de noi nave și 
modernizarea celor existente;

Or. en

Amendamentul 176
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor și rolul UE 
în promovarea celor mai bune practici la 
nivel internațional în această privință; 
reamintește că instalațiile de reciclare a 
navelor din principalele state care 
reciclează, în special India, nu sunt încă 
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incluse pe lista UE, în ciuda 
îmbunătățirilor calitative semnificative ale 
acestora din ultimii ani și salută 
Declarația comună UE-India privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
economia circulară și cooperarea în 
domeniul reciclării navelor;

Or. en

Amendamentul 177
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor și rolul UE 
în promovarea celor mai bune practici la 
nivel internațional care permit 
reutilizarea materialelor valoroase; invită, 
în acest sens, Comisia să evalueze dacă 
instalațiile de reciclare a navelor incluse 
pe lista actuală a UE sunt suficiente 
pentru a acoperi nevoile de reciclare a 
tuturor navelor de sub pavilionul UE 
aflate la sfârșitul ciclului de viață;

Or. en

Amendamentul 178
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând construcția și dezmembrarea 
navelor, favorizând astfel șantierele 
navale europene locale, menținând 
locurile de muncă și permițând, prin 
urmare, să nu se mai depindă de cei trei 
actori principali asiatici care domină 
piața globală în acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 179
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao 
Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri, însoțite de finanțarea necesară, 
pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor, în acord cu 
noul plan de acțiune privind economia 
circulară;

Or. en

Amendamentul 180
Sven Schulze
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile vizând 
dezmembrarea navelor mai degrabă în UE 
decât în țări terțe;

Or. de

Amendamentul 181
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția în toate 
statele membre către un model de 
economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

Or. ro

Amendamentul 182
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, precum și repararea navelor, 
sprijinind tranziția către un model de 
economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

Or. fr

Amendamentul 183
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în UE 
vizând dezmembrarea navelor;

15. invită Comisia să pună în aplicare 
măsuri pentru a ecologiza industria navală 
europeană, sprijinind tranziția către un 
model de economie circulară care să ia în 
considerare întregul ciclu de viață al 
navelor; subliniază importanța sprijinirii și 
dezvoltării de soluții sustenabile în 
interiorul și în afara UE vizând 
dezmembrarea navelor;

Or. nl

Amendamentul 184
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază necesitatea de a se 
utiliza toate opțiunile imediate pentru 
reducerea emisiilor maritime, inclusiv 



AM\1217565RO.docx 95/122 PE660.197v01-00

RO

tehnologiile de tranziție ca alternative 
pentru păcura grea, cum ar fi GNL; ia act 
de faptul că infrastructura pentru GNL 
poate fi modernizată pentru 
implementarea pe scară largă a 
combustibililor cu emisii scăzute sau zero 
de dioxid de carbon în viitor;

Or. en

Amendamentul 185
Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. îndeamnă Comisia ca, în cadrul 
revizuirii Directivei 2014/94/UE, să 
prevadă obiective mai ambițioase în ceea 
ce privește construcția de infrastructuri 
pentru GNL și energie electrică în porturi, 
convenind cu statele membre ca o parte a 
fondurilor furnizate prin planul Next 
Generation EU să fie alocate în mod 
specific pentru sprijinirea investițiilor în 
acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 186
Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să sprijine, în cadrul 
programelor sale de finanțare europene și, 
în special, al programului Orizont Europa, 
cercetarea și dezvoltarea de tehnologii și 
combustibili curați; subliniază potențialul 
electricității provenite exclusiv din surse 

16. invită Comisia să sprijine, în cadrul 
programelor sale de finanțare europene și, 
în special, al programului Orizont Europa, 
cercetarea și dezvoltarea de tehnologii și 
combustibili curați; consideră că porturile 
sunt centre naturale pentru producția, 
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regenerabile suplimentare: hidrogen 
verde, amoniac și propulsie eoliană; 
consideră că porturile sunt centre naturale 
pentru producția, distribuția și transportul 
de combustibili proveniți din surse de 
energie regenerabilă;

distribuția și transportul de combustibili 
proveniți din surse de energie regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 187
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să sprijine, în cadrul 
programelor sale de finanțare europene și, 
în special, al programului Orizont Europa, 
cercetarea și dezvoltarea de tehnologii și 
combustibili curați; subliniază potențialul 
electricității provenite exclusiv din surse 
regenerabile suplimentare: hidrogen verde, 
amoniac și propulsie eoliană; consideră că 
porturile sunt centre naturale pentru 
producția, distribuția și transportul de 
combustibili proveniți din surse de energie 
regenerabilă;

16. invită Comisia să sprijine, în cadrul 
programelor sale de finanțare europene și, 
în special, al programului Orizont Europa, 
cercetarea și dezvoltarea de tehnologii și 
combustibili curați; subliniază potențialul 
electricității provenite exclusiv din surse 
regenerabile suplimentare: hidrogen verde, 
amoniac și propulsie eoliană; subliniază, 
în această privință, implicațiile financiare 
ale tranziției către combustibili neutri din 
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon, atât pentru industria navală, cât 
și pentru lanțul terestru de aprovizionare 
cu combustibili; consideră că porturile sunt 
centre naturale pentru producția, stocarea, 
distribuția și transportul de combustibili 
proveniți din surse de energie regenerabile 
și cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 188
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 16



AM\1217565RO.docx 97/122 PE660.197v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să sprijine, în cadrul 
programelor sale de finanțare europene și, 
în special, al programului Orizont Europa, 
cercetarea și dezvoltarea de tehnologii și 
combustibili curați; subliniază potențialul 
electricității provenite exclusiv din surse 
regenerabile suplimentare: hidrogen verde, 
amoniac și propulsie eoliană; consideră că 
porturile sunt centre naturale pentru 
producția, distribuția și transportul de 
combustibili proveniți din surse de energie 
regenerabilă;

16. invită Comisia să sprijine, în cadrul 
programelor sale de finanțare europene și, 
în special, al programului Orizont Europa, 
cercetarea și dezvoltarea de tehnologii și 
combustibili curați; subliniază potențialul 
electricității provenite exclusiv din surse 
suplimentare: hidrogen regenerabil și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
amoniac și propulsie eoliană; consideră că 
porturile sunt centre naturale pentru 
producția, distribuția și transportul de 
combustibili proveniți din surse de energie 
regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 189
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să sprijine, în cadrul 
programelor sale de finanțare europene și, 
în special, al programului Orizont Europa, 
cercetarea și dezvoltarea de tehnologii și 
combustibili curați; subliniază potențialul 
electricității provenite exclusiv din surse 
regenerabile suplimentare: hidrogen verde, 
amoniac și propulsie eoliană; consideră că 
porturile sunt centre naturale pentru 
producția, distribuția și transportul de 
combustibili proveniți din surse de energie 
regenerabilă;

16. invită Comisia să sprijine, în cadrul 
programelor sale de finanțare europene și, 
în special, al programelor Orizont Europa 
și InvestEU, cercetarea și dezvoltarea de 
tehnologii și combustibili curați; subliniază 
potențialul electricității provenite exclusiv 
din surse regenerabile suplimentare: 
hidrogen verde, amoniac și propulsie 
eoliană; consideră că porturile sunt centre 
naturale pentru producția, distribuția și 
transportul de combustibili proveniți din 
surse de energie regenerabilă;

Or. en

Amendamentul 190
Karima Delli
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să sprijine, în cadrul 
programelor sale de finanțare europene și, 
în special, al programului Orizont Europa, 
cercetarea și dezvoltarea de tehnologii și 
combustibili curați; subliniază potențialul 
electricității provenite exclusiv din surse 
regenerabile suplimentare: hidrogen verde, 
amoniac și propulsie eoliană; consideră că 
porturile sunt centre naturale pentru 
producția, distribuția și transportul de 
combustibili proveniți din surse de energie 
regenerabilă;

16. invită Comisia să sprijine, în cadrul 
programelor sale de finanțare europene și, 
în special, al programului Orizont Europa, 
cercetarea și dezvoltarea de tehnologii și 
combustibili curați; subliniază potențialul 
electricității provenite exclusiv din surse 
regenerabile suplimentare: hidrogen verde, 
amoniac și propulsie eoliană; consideră că 
porturile sunt centre naturale pentru 
producția, distribuția și transportul de 
combustibili proveniți din surse de energie 
regenerabilă; solicită ca cererile de 
propuneri de proiecte „Green Deal”, 
lansate de Comisie în cadrul Orizont 
2020, să fie prelungite în programul 
Orizont Europa, în special pentru a 
ecologiza sectorul maritim și a sprijini 
cercetarea, inovarea și implementarea 
energiei din surse regenerabile în sectorul 
transporturilor;

Or. fr

Amendamentul 191
Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că orice proces de 
tranziție realist către obiectivul de 
reducere la zero a emisiilor trebuie să se 
bazeze pe implicarea și participarea 
actorilor din sector și pe un sprijin 
comunitar concretizat printr-un buget 
adecvat și dialog, flexibilitate și diligență, 
în vederea impulsionării reformelor de 
reglementare necesare; consideră că 
aceste condiții sunt esențiale pentru a 
încuraja o cooperare strategică axată pe 
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sustenabilitate prin intermediul unor 
instrumente precum parteneriatul 
programat în comun „transport maritim 
cu emisii zero”;

Or. es

Amendamentul 192
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să considere 
eligibile proiectele care vizează 
decarbonizarea transportului maritim și 
reducerea emisiilor poluante, în cadrul 
politicii de coeziune și prin intermediul 
fondurilor structurale și de investiții 
europene, precum și prin Mecanismul 
pentru interconectarea Europei (MIE) și 
Pactul verde;

17. invită Comisia să considere 
eligibile proiectele care vizează 
decarbonizarea transportului maritim și 
reducerea emisiilor poluante, în cadrul 
politicii de coeziune și prin intermediul 
fondurilor structurale și de investiții 
europene, prin Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) și Pactul 
verde; subliniază că este important să se 
creeze sinergii și complementarități între 
diferitele soluții de finanțare ale UE, fără 
a se crea sarcini administrative inutile, 
care ar descuraja investițiile private și, 
prin urmare, ar încetini progresul 
tehnologic și deci îmbunătățirea eficienței 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 193
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să considere 17. invită Comisia să considere 
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eligibile proiectele care vizează 
decarbonizarea transportului maritim și 
reducerea emisiilor poluante, în cadrul 
politicii de coeziune și prin intermediul 
fondurilor structurale și de investiții 
europene, precum și prin Mecanismul 
pentru interconectarea Europei (MIE) și 
Pactul verde;

eligibile proiectele care vizează 
decarbonizarea transportului maritim și 
reducerea emisiilor poluante, inclusiv 
infrastructurile și instalațiile portuare 
necesare, în cadrul politicii de coeziune și 
prin intermediul fondurilor structurale și de 
investiții europene, precum și prin 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei (MIE) și Pactul verde;

Or. fr

Amendamentul 194
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să considere 
eligibile proiectele care vizează 
decarbonizarea transportului maritim și 
reducerea emisiilor poluante, în cadrul 
politicii de coeziune și prin intermediul 
fondurilor structurale și de investiții 
europene, precum și prin Mecanismul 
pentru interconectarea Europei (MIE) și 
Pactul verde;

17. invită Comisia să considere 
eligibile proiectele care vizează 
decarbonizarea transportului maritim și 
reducerea emisiilor poluante, în cadrul 
politicii de coeziune și prin intermediul 
fondurilor structurale și de investiții 
europene, precum și prin Mecanismul 
pentru interconectarea Europei (MIE) și 
Pactul verde; solicită Comisiei să propună 
un plan de modernizare a navelor în 
conformitate cu Pactul verde și să 
furnizeze fonduri și facilități pentru a 
sprijini sectorul maritim în tranziția către 
o economie cu emisii zero, luând în 
considerare și aspectul social al 
transformării;

Or. it

Amendamentul 195
João Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită crearea unui program 
POSEI-Transporturi care să poată 
finanța modernizarea, eficiența ecologică 
și accesibilitatea serviciilor de transport 
maritim în regiunile ultraperiferice, 
contribuind la dezvoltarea lor 
socioeconomică, la o mai bună 
comunicare intrateritorială și la 
furnizarea de servicii, pentru a combate 
izolarea acestora și a promova o 
convergență reală cu restul teritoriului 
UE; solicită crearea unui instrument care 
să poată subvenționa transportul maritim 
de pasageri între regiunile insulare și 
continent;

Or. pt

Amendamentul 196
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că obiectivele de 
decarbonizare și de transfer modal trebuie 
sprijinite prin MIE, care trebuie să 
beneficieze de resurse bugetare sporite;

18. reamintește că obiectivele de 
decarbonizare și de transfer modal trebuie 
sprijinite prin MIE, care trebuie să 
beneficieze de resurse bugetare sporite; 
regretă, în acest sens, decizia Consiliului 
de a reduce alocarea bugetară pentru 
programele orientate spre viitor, cum ar fi 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, InvestEU și Orizont Europa; 
constată că ambițioasa agendă de 
decarbonizare a UE trebuie să fie 
sprijinită prin fonduri și instrumente de 
finanțare corespunzătoare;

Or. en
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Amendamentul 197
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că obiectivele de 
decarbonizare și de transfer modal trebuie 
sprijinite prin MIE, care trebuie să 
beneficieze de resurse bugetare sporite;

18. reamintește că obiectivele de 
decarbonizare, transferul modal către 
transportul feroviar și transportul 
intermodal ar trebui sprijinite prin MIE, 
care ar trebui să beneficieze de resurse 
bugetare sporite;

Or. en

Amendamentul 198
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește că Banca Europeană 
de Investiții (BEI) oferă sprijin pentru 
împrumuturi de capital atractive; 
consideră, cu toate acestea, că pragul de 
finanțare a proiectelor la scară mică ar 
trebui coborât; subliniază, în acest sens, 
că programul „Green Shipping 
Guarantee” (Garanția pentru transportul 
maritim verde- GSG), care vizează 
accelerarea investițiilor în tehnologii mai 
ecologice de către companiile maritime 
europene, ar trebui să ofere sprijin și 
pentru tranzacțiile mai mici, inclusiv 
condiții mai flexibile de creditare; în plus, 
consideră că BEI ar trebui să ofere 
constructorilor de nave finanțare atât 
înainte, cât și după livrare, ceea ce ar 
îmbunătăți considerabil implementarea și 
viabilitatea proiectelor;

Or. en



AM\1217565RO.docx 103/122 PE660.197v01-00

RO

Amendamentul 199
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. îndeamnă BEI să își suspende 
„politica de creditare” privind 
combustibilii fosili alternativi (și anume, 
combustibili care asigură o reducere 
semnificativă a amprentei de carbon și a 
emisiilor atmosferice poluante), care 
prevede să nu se acorde finanțare pentru 
proiecte care vizează utilizarea GNL;

Or. en

Amendamentul 200
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. regretă decizia Consiliului de a 
reduce alocarea bugetară pentru 
programele orientate spre viitor, cum ar fi 
MIE, InvestEU și Orizont Europa; 
constată că ambițioasa agendă de 
decarbonizare a UE trebuie să fie 
sprijinită prin fonduri și instrumente de 
finanțare corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 201
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
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Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. regretă, în acest sens, decizia 
Consiliului de a reduce alocarea bugetară 
pentru programele orientate spre viitor, 
cum ar fi Mecanismul pentru 
interconectarea Europei, InvestEU și 
Orizont Europa; constată că ambițioasa 
agendă de decarbonizare a UE trebuie să 
fie sprijinită prin fonduri și instrumente 
de finanțare corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 202
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. regretă, în acest context, decizia 
Consiliului de a reduce bugetele de 
cercetare, care sunt esențiale și pentru 
identificarea soluțiilor inovatoare care să 
permită realizarea unei tranziții 
sustenabile; subliniază că funcția 
strategică a sectorului maritim și a 
porturilor trebuie să se reflecte în mod 
clar și în alocarea bugetului pentru MIE 
II;

Or. nl

Amendamentul 203
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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18a. subliniază faptul că, date fiind 
progresul către decarbonizare și sistemele 
de încurajare a energiei curate în sectorul 
transportului maritim, ar fi nevoie de 
recalificarea și formarea lucrătorilor; 
reamintește că ar trebui să se prevadă 
finanțarea din partea UE și a statelor 
membre în acest domeniu; încurajează 
Comisia să creeze o rețea a UE pentru 
schimbul de bune practici privind 
modalitățile de adaptare a forței de muncă 
la noile nevoi ale sectorului;

Or. en

Amendamentul 204
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. constată că mai puțin de 10 % din 
bugetul actual al MIE (2014-2020) a fost 
alocat sectorului transportului maritim; 
consideră că ponderea finanțării primite 
nu reflectă rolul strategic pe care îl joacă 
sectorul maritim și porturile pentru 
economia UE; regretă, în această 
privință, decizia Consiliului de a prealoca 
o parte importantă din pachetul general 
de transport MIE II în favoarea unui mod 
de transport unic;

Or. en

Amendamentul 205
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. constată că mai puțin de 10 % din 
bugetul actual al MIE (2014-2020) a fost 
alocat sectorului transportului maritim; 
consideră că ponderea finanțării primite 
nu reflectă rolul strategic pe care îl joacă 
sectorul maritim și porturile pentru 
economia UE; regretă, în această 
privință, decizia Consiliului de a prealoca 
o parte importantă din pachetul general 
de transport MIE II în favoarea unui mod 
de transport unic;

Or. en

Amendamentul 206
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan 
au un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui 
utilizați numai pentru alternative 
sustenabile pe termen lung, care nu riscă 
să creeze efecte de blocare, cum este cazul 
GNL;

eliminat

Or. en

Amendamentul 207
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan au 19. reamintește că schimbările 
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un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui 
utilizați numai pentru alternative 
sustenabile pe termen lung, care nu riscă 
să creeze efecte de blocare, cum este cazul 
GNL;

climatice și decarbonizarea reprezintă o 
mare provocare pentru sectorul maritim; 
subliniază că este necesar să se stabilească 
un nivel maxim al emisiilor cât mai 
curând posibil și că în prezent nu există 
combustibili cu emisii zero de dioxid de 
carbon; subliniază, în acest sens, că 
sprijinul financiar este esențial pentru a 
sprijini adoptarea tehnologiilor de 
tranziție și a celor cu emisii scăzute și zero 
de dioxid de carbon; consideră că GNL ar 
trebui să fie recunoscut drept combustibil 
de tranziție;

Or. en

Amendamentul 208
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung, care nu riscă să creeze 
efecte de blocare, cum este cazul GNL;

19. reamintește că emisiile de gaze cu 
efect de seră au un impact major asupra 
schimbărilor climatice; subliniază că este 
necesară o abordare holistică pentru 
decarbonizarea cu succes a sectorului 
transportului maritim; subliniază, în acest 
sens, că în viitoarele propuneri legislative 
și în utilizarea fondurilor ar trebui să țină 
seama de diferitele inițiative și de bunele 
practici partajate existente deja în acest 
sector, având în vedere principiul 
neutralității tehnologice;

Or. en

Amendamentul 209
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung, care nu riscă să creeze efecte 
de blocare, cum este cazul GNL;

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact semnificativ asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că finanțarea UE ar 
trebui să fie utilizată în principal pentru 
soluții sustenabile pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 210
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui 
utilizați numai pentru alternative 
sustenabile pe termen lung, care nu riscă 
să creeze efecte de blocare, cum este cazul 
GNL;

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact semnificativ asupra schimbărilor 
climatice și subliniază nevoia de investiții 
în dezvoltarea unor alternative sustenabile 
pe termen lung, cum ar fi hidrogenul, 
biogazul și combustibilii sintetici;

Or. en

Amendamentul 211
Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
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termen lung, care nu riscă să creeze efecte 
de blocare, cum este cazul GNL;

termen lung; consideră însă că GNL este o 
sursă de energie de propulsie importantă 
pentru a ecologiza transportul maritim în 
timpul unei perioade de tranziție, până 
când vor fi găsite alte surse de propulsie și 
de energie;

Or. de

Amendamentul 212
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Marco Campomenosi

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung, care nu riscă să creeze efecte 
de blocare, cum este cazul GNL;

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung; cu toate acestea, întrucât 
GNL este o soluție alternativă, ar trebui 
să fie permisă o cotă redusă a impozitului 
până când alte soluții alternative vor 
ajunge la maturitate tehnologică și vor fi 
disponibile pe piață;

Or. fr

Amendamentul 213
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung, care nu riscă să creeze efecte 

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact semnificativ asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung; cu toate acestea, întrucât 
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de blocare, cum este cazul GNL; GNL reprezintă o soluție de tranziție, ar 
trebui să se permită o rată redusă de 
impozitare, până când alte soluții 
alternative vor fi mature din punct de 
vedere tehnologic și disponibile pe piață;

Or. en

Amendamentul 214
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung, care nu riscă să creeze efecte 
de blocare, cum este cazul GNL;

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung, care nu riscă să creeze efecte 
de blocare; subliniază că GNL, în calitate 
de combustibil de tranziție, trebuie să facă 
parte din sistemul energetic pentru 
transportul maritim, acompaniind 
evoluția tehnologică în acest domeniu;

Or. pt

Amendamentul 215
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung, care nu riscă să creeze efecte 
de blocare, cum este cazul GNL;

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact semnificativ asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung, care nu riscă să creeze efecte 
de blocare; subliniază că GNL ar trebui să 
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fie recunoscut ca un combustibil de 
tranziție și că ar trebui să primească în 
continuare finanțare, pentru a permite 
planificarea pe termen lung și pentru a 
evita sancționarea pionierilor;

Or. en

Amendamentul 216
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung, care nu riscă să creeze efecte 
de blocare, cum este cazul GNL;

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung, care nu riscă să creeze efecte 
de blocare;

Or. nl

Amendamentul 217
Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung, care nu riscă să creeze efecte 
de blocare, cum este cazul GNL;

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact semnificativ asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung;

Or. en
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Amendamentul 218
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
numai pentru alternative sustenabile pe 
termen lung, care nu riscă să creeze efecte 
de blocare, cum este cazul GNL;

19. reamintește că emisiile de metan au 
un impact major asupra schimbărilor 
climatice și subliniază că banii 
contribuabililor europeni ar trebui utilizați 
gradual numai pentru alternative 
sustenabile pe termen lung, care nu riscă să 
creeze efecte de blocare, cum este cazul 
GNL;

Or. ro

Amendamentul 219
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită Comisia să recunoască 
importanța GNL ca combustibil 
provizoriu în tranziția către neutralitate 
climatică, care să fie folosit mai ales la 
motoarele acționate de mai multe tipuri de 
combustibili; subliniază că este nevoie să 
se continue cercetările și inovarea pentru 
a reduce și mai mult pierderile de metan;

Or. nl

Amendamentul 220
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Dominique Riquet

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că sunt necesare norme 
flexibile privind ajutoarele de stat pentru 
tranziția către un sector al transporturilor 
pe apă neutru din punct de vedere 
climatic, fără a denatura în mod 
disproporționat condițiile de concurență 
echitabile din Europa; îndeamnă Comisia 
să prezinte clarificări în ceea ce privește 
sprijinul de stat pentru proiectele 
sustenabile în domeniul naval;

Or. en

Amendamentul 221
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază faptul că sprijinul 
financiar sau subvențiile pentru 
industriile maritime naționale ar trebui să 
fie condiționate de investiții și de obiective 
de mediu ale acestor industrii;

Or. en

Amendamentul 222
Mario Furore, Laura Ferrara

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită Comisia să prevadă o 
etichetă de compatibilitate ecologică 
pentru companiile de transport maritim 
care respectă criteriile de reducere a 
emisiilor, consum de apă, tratare a 
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deșeurilor și impact asupra mediului;

Or. it

Amendamentul 223
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. scoate în evidență consecințele 
economice ale pandemiei de COVID-19 
pentru sectorul transportului pe apă, în 
special al transportului colectiv de 
călători; invită statele membre să includă 
sectorul transportului pe apă ca prioritate 
în planurile lor naționale de redresare, 
pentru a se asigura că acesta poate avea 
acces extins la resursele alocate în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență; 
solicită, de asemenea, Comisiei să 
inventarieze inițiativele de investiții 
inteligente pentru redresarea durabilă și 
rezilientă a sectorului;

Or. en

Amendamentul 224
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să asigure 
transparența și disponibilitatea 
informațiilor privind performanța de 
mediu a navelor, prin instituirea unui 
sistem de etichetare european și să 
introducă conceptul de „navă ecologică”;

20. invită Comisia să promoveze 
indexul maritim de mediu (ESI) existent, 
să crească disponibilitatea și transparența 
informațiilor și să procedeze la schimburi 
de bune practici, lăsând loc, de asemenea, 
pentru prioritățile locale și soluțiile 
specifice;
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Or. nl

Amendamentul 225
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să asigure 
transparența și disponibilitatea 
informațiilor privind performanța de mediu 
a navelor, prin instituirea unui sistem de 
etichetare european și să introducă 
conceptul de „navă ecologică”;

20. reamintește că datele privind 
performanța energetică a navelor sunt 
disponibile în prezent în cadrul sistemului 
MRV al UE, iar o serie de inițiative de tip 
ascendent testează diferite sisteme de 
măsurare pentru a asigura transparența și 
disponibilitatea informațiilor privind 
performanța de mediu a navelor; invită 
Comisia să evalueze valoarea adăugată a 
instituirii unui sistem european de 
etichetare și a introducerii conceptului de 
„navă ecologică”;

Or. en

Amendamentul 226
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să asigure 
transparența și disponibilitatea 
informațiilor privind performanța de mediu 
a navelor, prin instituirea unui sistem de 
etichetare european și să introducă 
conceptul de „navă ecologică”;

20. invită Comisia să asigure 
transparența și disponibilitatea 
informațiilor privind performanța 
energetică și de mediu a navelor și să 
evalueze instituirea unui sistem de 
etichetare european, care să vizeze 
reducerea eficace a emisiilor și să ajute 
sectorul prin îmbunătățirea accesului la 
finanțare, împrumuturi și garanții bazate 
pe performanțele sale în materie de emisii, 
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îmbunătățirea monitorizării emisiilor, 
crearea de beneficii prin încurajarea 
autorităților portuare să diferențieze 
taxele de utilizare a infrastructurii 
portuare, precum și prin creșterea 
atractivității sectorului (de exemplu, 
atunci când încheie contracte de 
transport); solicită, în plus, să se dezvolte 
în continuare și să se promoveze 
conceptul de „navă ecologică”, prin 
intermediul schimbului de experiență și 
expertiză;

Or. en

Amendamentul 227
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să asigure 
transparența și disponibilitatea 
informațiilor privind performanța de mediu 
a navelor, prin instituirea unui sistem de 
etichetare european și să introducă 
conceptul de „navă ecologică”;

20. invită Comisia să asigure 
transparența și disponibilitatea 
informațiilor privind performanța de mediu 
a navelor, prin instituirea unui sistem de 
etichetare european și să introducă 
conceptul de „navă ecologică”; solicită ca 
navele care posedă acest calificativ să 
aibă parte de avantaje operaționale în 
porturile Uniunii;

Or. es

Amendamentul 228
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să revizuiască 21. reamintește că o evaluare recentă 
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directiva privind controlul statului de port, 
pentru a permite controlul mai eficient și 
temeinic al navelor, inclusiv respectarea 
normelor de mediu, sociale, de sănătate 
publică și de drept al muncii, precum și 
posibilitatea unor sancțiuni eficiente, 
inclusiv stabilirea unei liste negre 
europene care să țină seama de legislația 
în domeniul mediului, al sănătății publice, 
precum și de dreptul fiscal și social;

a arătat că Directiva privind controlul 
statului portului (2009/16/CE) continuă să 
fie esențială în apărarea împotriva navelor 
care nu corespund standardelor în apele 
UE; salută evaluarea inițială a impactului 
realizată de Comisie pentru a stabili în ce 
măsură este necesară o revizuire, pentru a 
permite controlul mai eficient și mai 
temeinic al navelor;

Or. en

Amendamentul 229
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să revizuiască 
directiva privind controlul statului de port, 
pentru a permite controlul mai eficient și 
temeinic al navelor, inclusiv respectarea 
normelor de mediu, sociale, de sănătate 
publică și de drept al muncii, precum și 
posibilitatea unor sancțiuni eficiente, 
inclusiv stabilirea unei liste negre 
europene care să țină seama de legislația 
în domeniul mediului, al sănătății publice, 
precum și de dreptul fiscal și social;

21. invită Comisia să propună o 
revizuire a Directivei privind controlul 
statului portului până cel târziu la 
sfârșitul anului 2021, astfel cum se 
prevede în programul de lucru al Comisiei 
pentru 2021, pentru a permite controlul 
mai eficient și mai temeinic al navelor și 
proceduri simplificate, precum și să 
includă stimulente pentru respectarea 
normelor de mediu, sociale, de sănătate 
publică și de drept al muncii;

Or. en

Amendamentul 230
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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21. invită Comisia să revizuiască 
directiva privind controlul statului de port, 
pentru a permite controlul mai eficient și 
temeinic al navelor, inclusiv respectarea 
normelor de mediu, sociale, de sănătate 
publică și de drept al muncii, precum și 
posibilitatea unor sancțiuni eficiente, 
inclusiv stabilirea unei liste negre europene 
care să țină seama de legislația în domeniul 
mediului, al sănătății publice, precum și de 
dreptul fiscal și social;

21. invită Comisia să revizuiască 
directiva privind controlul statului 
portului, pentru a permite controlul mai 
eficient și mai temeinic al navelor, inclusiv 
respectarea normelor de mediu, sociale, de 
sănătate publică, de drept al muncii și de 
siguranță la bord pentru navele care fac 
escală într-un port din UE, atât pentru 
navigatori, cât și pentru docheri, precum 
și posibilitatea unor sancțiuni eficiente, 
cum ar fi refuzarea accesului în porturile 
europene, inclusiv stabilirea unei liste 
negre europene a navelor individuale, care 
să țină seama de legislația în domeniul 
mediului, al sănătății publice, precum și de 
dreptul fiscal și social;

Or. en

Amendamentul 231
Andris Ameriks

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să revizuiască 
directiva privind controlul statului de port, 
pentru a permite controlul mai eficient și 
temeinic al navelor, inclusiv respectarea 
normelor de mediu, sociale, de sănătate 
publică și de drept al muncii, precum și 
posibilitatea unor sancțiuni eficiente, 
inclusiv stabilirea unei liste negre europene 
care să țină seama de legislația în domeniul 
mediului, al sănătății publice, precum și de 
dreptul fiscal și social;

21. invită Comisia să revizuiască 
directiva privind controlul statului 
portului, pentru a permite controlul mai 
eficient și mai temeinic al navelor, inclusiv 
respectarea normelor de mediu, sociale, de 
sănătate publică, de drept al muncii și de 
siguranță la bord pentru navele care fac 
escală într-un port din UE, atât pentru 
navigatori, cât și pentru docheri, precum 
și posibilitatea unor sancțiuni eficiente, 
inclusiv stabilirea unei liste negre 
europene, care să țină seama de legislația 
în domeniul mediului, al sănătății publice, 
precum și de dreptul fiscal și social;

Or. en

Amendamentul 232
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Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să revizuiască 
directiva privind controlul statului de port, 
pentru a permite controlul mai eficient și 
temeinic al navelor, inclusiv respectarea 
normelor de mediu, sociale, de sănătate 
publică și de drept al muncii, precum și 
posibilitatea unor sancțiuni eficiente, 
inclusiv stabilirea unei liste negre europene 
care să țină seama de legislația în domeniul 
mediului, al sănătății publice, precum și de 
dreptul fiscal și social;

21. invită Comisia să revizuiască 
directiva privind controlul statului de port, 
pentru a permite controlul mai eficient și 
temeinic al navelor, inclusiv respectarea 
normelor de mediu, sociale, de sănătate 
publică și de drept al muncii, inclusiv 
siguranța la bordul navelor care fac 
escală în porturile din UE, atât pentru 
echipaje, cât și pentru docheri, precum și 
posibilitatea unor sancțiuni eficiente, 
inclusiv stabilirea unei liste negre europene 
care să țină seama de legislația în domeniul 
mediului, al sănătății publice, precum și de 
dreptul fiscal și social;

Or. es

Amendamentul 233
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să revizuiască 
directiva privind controlul statului de port, 
pentru a permite controlul mai eficient și 
temeinic al navelor, inclusiv respectarea 
normelor de mediu, sociale, de sănătate 
publică și de drept al muncii, precum și 
posibilitatea unor sancțiuni eficiente, 
inclusiv stabilirea unei liste negre europene 
care să țină seama de legislația în domeniul 
mediului, al sănătății publice, precum și de 
dreptul fiscal și social;

21. invită Comisia să revizuiască 
directiva privind controlul statului de port, 
pentru a permite controlul mai eficient și 
temeinic al navelor, inclusiv respectarea 
normelor de mediu, sociale, de sănătate 
publică și de drept al muncii și, de 
asemenea, a normelor de securitate la 
bordul navelor care fac escală în porturile 
UE pentru navigatori și docheri, precum 
și posibilitatea unor sancțiuni eficiente, 
inclusiv stabilirea unei liste negre europene 
care să țină seama de legislația în domeniul 
mediului, al sănătății publice, precum și de 
dreptul fiscal și social;
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Or. fr

Amendamentul 234
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să revizuiască 
directiva privind controlul statului de port, 
pentru a permite controlul mai eficient și 
temeinic al navelor, inclusiv respectarea 
normelor de mediu, sociale, de sănătate 
publică și de drept al muncii, precum și 
posibilitatea unor sancțiuni eficiente, 
inclusiv stabilirea unei liste negre europene 
care să țină seama de legislația în domeniul 
mediului, al sănătății publice, precum și de 
dreptul fiscal și social;

21. invită Comisia să revizuiască 
directiva privind controlul statului de port, 
pentru a permite controlul mai eficient și 
temeinic al navelor, inclusiv respectarea 
normelor de mediu, sociale, de sănătate 
publică și de drept al muncii, securitatea 
navigatorilor și a docherilor la bordul 
navelor care fac escală în porturile UE, 
precum și posibilitatea unor sancțiuni 
eficiente, inclusiv stabilirea unei liste negre 
europene care să țină seama de legislația în 
domeniul mediului, al sănătății publice, 
precum și de dreptul fiscal și social;

Or. fr

Amendamentul 235
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei ca, în coordonare 
cu Organizația Internațională a Muncii 
(OIM), să consolideze capacitățile țărilor 
terțe în ceea ce privește inspecțiile și 
aplicarea legii și să lanseze, împreună cu 
partenerii sociali, campanii de 
sensibilizare cu privire la drepturile și 
obligațiile care decurg din Convenția 
privind munca în domeniul maritim; 
invită Comisia să promoveze crearea de 
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către OIM a unei baze de date care să 
conțină constatările făcute în urma 
inspecțiilor și plângerile depuse de 
navigatori, pentru a-i ajuta pe navigatori 
și pe proprietarii de nave să se orienteze 
către cele mai reputate servicii de 
recrutare și plasare, conforme cu 
Convenția privind munca în domeniul 
maritim;

Or. en

Amendamentul 236
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită autorităților naționale să 
dezvăluie cine este amendat pentru 
încălcarea reglementărilor de mediu 
privind transportul maritim, pentru a 
permite o comparație transparentă între 
nave, în special pentru vânzare sau 
închiriere;

Or. en

Amendamentul 237
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că parteneriatul avut în 
vedere în contextul retragerii Regatului 
Unit din UE ar trebui să asigure condiții de 
concurență echitabile și adecvate în 
domeniul mediului și cel social între 

23. subliniază că parteneriatul avut în 
vedere în contextul retragerii Regatului 
Unit din UE ar trebui să asigure condiții de 
concurență echitabile, fără a cauza 
perturbări ale legăturilor de transport și 
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porturile britanice și cele ale Uniunii; comerciale, inclusiv controale vamale 
eficiente, care să nu afecteze 
competitivitatea flotei UE și care să 
asigure buna derulare a operațiunilor de 
export și de import între porturile din 
Regatul Unit și cele ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 238
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că trebuie să se depună 
în continuare eforturi la nivelul UE 
pentru a consolida abordarea OMI și a 
contribui la reducerea emisiilor la nivel 
mondial;

Or. en


