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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 1
Referirea 5a (nouă)

- având în vedere articolele 2 şi 6 din Tratatul CE, conform cărora cerinţele privind 
protecţia mediului trebuie să fie integrate în diversele sectoare ale politicii 
comunitare în vederea promovării dezvoltării activităţilor economice durabile 
pentru mediu,

Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 2
Referirea 5c (nouă)

- având în vedere articolul 175 din tratat,

Or. fr
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Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 3
Referirea 5d (nouă)

- având în vedere Decizia nr. 2179/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 24 septembrie 1998 privind reexaminarea programului comunitar de politică şi 
de acţiune în materie de mediu şi de dezvoltare durabilă „Către o dezvoltare 
durabilă”,

Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 4
Referirea 5f (nouă)

- având în vedere strategia UE în favoarea dezvoltării durabile,

Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 5
Referirea 5g (nouă)

- având în vedere al şaselea program de acţiune pentru mediu,

Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 6
Referirea 5h (nouă)

- având în vedere rezoluţiile Parlamentului European referitoare la strategiile 
tematice privind utilizarea durabilă a resurselor naturale, mediul urban, deşeurile şi 
pesticidele,
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Or. fr

Amendament depus de Jens Holm

Amendamentul 7
Referirea 5i (nouă)

– având în vedere Rezoluţia sa din 15 noiembrie 2007: „Limitarea schimbărilor 
climatice globale la 2 grade Celsius - calea de urmat pentru Conferinţa de la Bali 
privind schimbările climatice şi după aceasta (COP 13 şi COP/MOP 3)”1

Or. en

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 8
Considerentul Aa (nou)

Aa. întrucât principiul „poluatorul plăteşte” reprezintă unul din pilonii politicii în 
materie de mediu, care implică internalizarea costurilor externe în preţurile pieţii 
pentru ca acestea să reflecte costurile reale de producţie;

Or. en

Amendament depus de Jens Holm

Amendamentul 9
Considerentul Ab (nou)

Ab. întrucât în Rezoluţia sa din 15 noiembrie 2007, Parlamentul European subliniază 
faptul că ţările industrializate trebuie să-şi asume angajamentul de a reduce emisiile 
lor de CO2 cu cel puţin 30% până în 2020 şi cu 60-80% până în 2050, în raport cu 
nivelurile din 1990;

Or. en

                                               
1  Texte adoptate, P6_TA(2007)0537
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Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul10
Considerentul Ac (nou)

Ac. întrucât aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” lasă mult de dorit în 
majoritatea statelor membre;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 11
Considerentul B

B. întrucât există diverse surse de poluare a mediului natural, posibilitatea funcţionării 
defectuoase a geosistemelor şi riscul epuizării resurselor naturale, în special a celor 
care nu sunt regenerabile;

Or. pl

Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 12
Considerentul Ba (nou)

Ba. întrucât presiunea comercială, care obligă actorii pieţei să îşi mărească constant 
eficienţa, duce în prezent la scăderea intensităţii energetice cu aproximativ 1,8% pe 
an şi că economiile planificate ale fostei Europe de Est consumau, în perioada în 
care nu erau supuse acestei presiuni comerciale, mult mai multe resurse şi energie 
decât lumea occidentală pentru a fabrica aceleaşi produse;

Or. sv

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 13
Considerentul C

C. întrucât există riscuri ridicate de dispariţie a numeroase specii de animale sau de 
plante şi întrucât obiectivul stabilit de către Uniune este de a stopa pierderea 
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biodiversităţii în 2010;

Or. pl

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 14
Considerentul D

D. întrucât, în cadrul Uniunii, există o creştere din ce în ce mai mare a traficului asociat 
transportului, în special de transportului de mărfuri, precum şi o eventuală creştere a 
consumului energetic aferent;

Or. de

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 15
Considerentul G

G. întrucât consumatorii casnici suportă cea mai mare parte din taxele de mediu, deşi 
celelalte sectoare economice sunt cei mai mari consumatori de energie şi de servicii de 
transport, ceea ce este contrar principiului proporţionalităţii;

Or. pl

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 16
Considerentul G

eliminat

Or. de
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Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 17
Considerentul G

G. întrucât consumatorii casnici suportă cea mai mare parte din taxele de mediu, deşi 
celelalte sectoare economice sunt cei mai mari consumatori de energie, apă şi de 
servicii de transport;

Or. fr

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 18
Considerentul H

eliminat

Or. de

Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 19
Considerentul H

eliminat

Or. sv

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 20
Considerentul H

H. întrucât previziunile în materie de impact global al schimbărilor climatice nu 
trebuie să conducă numai la disocierea creşterii de tipurile de producţie şi de consum, 
ci şi la schimbarea modelului nostru de dezvoltare socio-economică;

Or. pl
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Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 21
Considerentul Ha (nou)

Ha. întrucât indicatorii economici actuali al PIB-ului nu mai permit evaluarea corectă a 
realităţii sociale, economice şi ecologice, deoarece nu ţin seamă de consecinţele 
asupra mediului ale activităţilor umane cărora trebuie să le facem faţă, este necesar 
să se utilizeze, în calculul bogăţiei produse, noi indicatori de mediu, pentru ca 
asemenea schimbări să fie mai bine luate în considerare;

Or. fr

Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 22
Considerentul Ha (nou)

Ha. întrucât Grupul de experţi interguvernamentali pentru schimbările climatice 
consideră că o creştere economică susţinută, dezvoltarea continuă a tehnologiei de 
vârf, fenomenul globalizării şi difuzarea tehnologiilor contribuie la diminuarea 
impactului asupra mediului şi duc la diversificarea mijloacele de combatere a 
schimbărilor climatice şi că, prin urmare, o creştere economică semnificativă, 
capabilă să relanseze inovaţia şi dezvoltarea, reprezintă o condiţie prealabilă pentru 
reducerea consecinţelor negative asupra mediului;

Or. sv

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 23
Punctul 1

1. salută referirea la principiul „poluatorul plăteşte”, dar regretă că există o legătură slabă 
sau inexistentă în elaborarea şi dimensionarea instrumentelor politicii de mediu;

Or. fr
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Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 24
Punctul 1

1. salută referirea la principiul „poluatorul plăteşte” şi subliniază faptul că tocmai 
absenţa acestui principiu al economiei de piaţă a dus la eşecurile comerciale care se 
pot constata în prezent;

Or. sv

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 25
Punctul 1

1. salută referirea la principiul „poluatorul plăteşte”, dar regretă că există o legătură slabă 
cu instrumentele de piaţă în favoarea mediului; subliniază faptul că, prin includerea 
cheltuielilor de depoluare şi de reparare a daunelor apărute în procesul de 
producţie, principiul „poluatorul plăteşte” permite definirea preţului real al unui 
produs, fiind cunoscut că, integrând externalităţile, costul final al producţiei
poluante sau al produselor poluante este mai ridicat, prevenirea fiind mai puţin 
costisitoare decât repararea sau curăţarea;

Or. da

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 26
Punctul 1a (nou)

1a. subliniază faptul că este mult mai simplu să se controleze respectarea principiului 
„poluatorul plăteşte” şi aplicarea taxelor minime comune decât sistemul de cote 
negociabile;

Or. da



AM\703130RO.doc 9/48 PE398.431v01-00

RO

Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 27
Punctul 1a (nou)

1a. reaminteşte că economia de piaţă permite pieţei, adică producătorilor şi 
consumatorilor, să definească modul optim de utilizare a resurselor limitate;

Or. sv

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 28
Punctul 1a (nou)

1a. subliniază faptul că principiul „poluatorul plăteşte” nu se poate limita la a 
constrânge consomatorii finali, în special consumatorii casnici, să plătească;

Or. fr

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 29
Punctul 2

2. regretă că, în esenţă, cartea verde se concentrează asupra poluărilor atmosferice şi 
asupra încălzirii climatice şi că nu ia în considerare toate aspectele legate de o 
protecţie a mediului modernă şi orientată;

Or. de

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 30
Punctul 2

2. regretă că, în esenţă, cartea verde se concentrează asupra poluărilor atmosferice şi 
asupra încălzirii climatice; regretă în plus că impactul asupra mediului pe care îl au 
ansamblul procesului de producţie şi de distribuţie şi tipurile de consum este luat în 
considerare într-o măsură redusă;



PE398.431v01-00 10/48 AM\703130RO.doc

RO

Or. fr

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 31
Punctul 2

2. regretă că, în esenţă, cartea verde se concentrează asupra poluărilor atmosferice şi 
asupra încălzirii climatice şi că neglijează în general impactul negativ asupra 
mediului pe care îl au alte procese de producţie şi de distribuţie şi tipuri de consum;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 32
Punctul 2

2. regretă că, în esenţă, cartea verde se concentrează asupra poluărilor atmosferice şi 
asupra încălzirii climatice şi că neglijează impactul asupra mediului pe care îl au 
ansamblul procesului de producţie şi de distribuţie şi tipurile de consum, precum şi 
tratamentul deşeurilor;

Or. pl

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 33
Punctul 2a (nou)

2a. împărtăşeşte opinia Comisiei Europene asupra diversităţii instrumentelor de piaţă, 
bazate pe distincţia dintre taxe şi contribuţii, acestea din urmă constând, în mod 
normal, într-o plată efectuată în schimbul unui serviciu sau al unui cost clar 
definit;  subliniază necesitatea de a dispune de instrumente cu caracter atât 
stimulator, cât şi disuasiv pentru realizarea obiectivelor în materie de protecţie a 
mediului şi sănătăţii, precum şi a strategiei de dezvoltare durabilă;

Or. fr
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Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 34
Punctul 3

3. regretă că este prea repede evocată dimensiunea internaţională şi că nu au fost încă 
stabilite măsuri de reducere la maximum a concurenţei neloiale între regiuni şi 
sectoare industriale ;

Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 35
Intertitlu (nou) şi punctul 3a (nou)

Măsuri

3a. solicită Comisiei să prezinte un proiect de plan strategic în materie de instrumente 
de piaţă pentru politica de mediu şi de politici conexe;

Or. fr

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 36
Punctul 3a (nou)

3a. regretă absenţa unui studiu aprofundat asupra avantajelor unei diferenţieri între 
instrumentele de piaţă, orientate către consumator în raport cu producătorul;

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 37
Punctul 3b (nou)

3b. invită Uniunea Europeană să facă diferenţa între bogăţia economică brută pe cap 
de locuitor şi bogăţia economică, socială şi ecologică netă, precum indicatorul 
progresului real; invită, prin urmare, Comisia Europeană şi statele membre:
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 să analizeze mai atent posibilitatea de măsurare a creşterii economice prin 
utilizarea indicatorilor „ecologici”1 care ţin seama de bogăţia pierdută, 
consecinţă a daunelor aduse mediului,

 să utilizeze indicatorii de mediu în ansamblul lucrărilor sale în domeniul 
mediului, politica mediului fiind considerată o politică integrată, indicatorii 
ecologici ar trebui utilizaţi în toate activităţile politicilor europene,

 să ia în considerare, în calculul bogăţiei naţionale, impactul producţiei lor 
asupra mediului, pentru a obţine o imagine reală a pierderii de bogăţie 
provocate de reducerea constantă a resurselor naturale;

Or. fr

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 38
Punctul 3b (nou) după intertitlul „Principii”

3b. recunoaşte faptul că internalizarea totală a costurilor de mediu reprezintă o condiţie 
prealabilă esenţială pentru instituirea unei concurenţe loiale între diferitele 
întreprinderi şi pentru creşterea stimulentelor economice în vederea promovării 
unei producţii şi unui consum mai curate, precum şi pentru încurajarea inovaţiei în 
materie de tehnologii mai ecologice; 

Or. en

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 39
Punctul 3c (nou) după intertilul „Principii”

3c. recunoaşte faptul că incapacitatea de a internaliza costurile de mediu 
implică subvenţionarea activităţilor cu impact negativ asupra mediului; 

Or. en

                                               
1 Indicatori de mediu sau care iau în considerare mediul 
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Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 40
Punctul 3d (nou) după intertilul „Principii”

3d. subliniază faptul că existenţa unui număr mare de subvenţii cu efect negativ 
asupra mediului în statele membre duce la agravarea poluării şi subminează 
în măsură semnificativă eficienţa principiului „poluatorul plăteşte”; 

Or. en

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 41
Punctul 4

4. recunoaşte că instrumentele de piaţă pentru politica de mediu reprezintă o parte din 
mijloacele cele mai eficiente de a atinge obiectivele de mediu la un preţ rezonabil; 
subliniază totuşi că aceste instrumente trebuie completate cu alte măsuri, cum ar fi 
normele de eficienţă, obiectivele în materie de emisii etc.;

Or. en

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 42
Punctul 4

Nu priveşte versiunea română.

Or. pl

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 43
Punctul 4a (nou)

4a. consideră că tranziţia spre o dezvoltare durabilă şi o economie fără cărbune cere o 
combinaţie de instrumente de descurajare (de exemplu, taxe, redevenţe) şi de 
mijloace de stimulare ( de exemplu, sisteme de comercializare).
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Or. fr

Amendament depus de Caroline Lucas et Margrete Auken

Amendamentul 44
Punctul 5

5. subliniază că instrumentele de piaţă nu se pot substitui politicilor de redistribuţie; 
consideră, totuşi, că diferenţierea între obiceiurile de consum sau amploarea 
acestuia poate fi folosită pentru a orienta aceste instrumente asupra marilor 
consumatori;

Or. en

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 45
Punctul 5

5. subliniază că utilizarea instrumentelor de piaţă poate avea repercusiuni sociale 
nedorite; consideră, totuşi, că asemenea eforturi ar putea fi compensate prin măsuri 
specifice, cum ar fi stabilirea de preţuri minime, subvenţiile etc., în favoarea 
gospodăriilor cu venituri reduse; 

Or. en

Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 46
Punctul 5

5. subliniază că, pentru a fi eficiente şi pentru a permite realizarea obiectivelor 
propuse, instrumentele de piaţă destinate să sprijine politica de mediu trebuie 
definite ţinându-se cont de criterii ecologice;

Or. sv
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Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 47
Punctul 5

5. subliniază că instrumentele de piaţă trebuie să fie acceptabile din punct de vedere 
economic şi social (text eliminat);

Or. nl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 48
Punctul 5

5. subliniază că instrumentele de piaţă trebuie să fie acceptabile din punct de vedere 
ecologic, economic şi social, în special pentru persoanele cu venituri situate sub 
salariul mediu al fiecărui stat membru şi pentru micile întreprinderi;

Or. pl

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 49
Punctul 6

eliminat

Or. en

Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 50
Punctul 6

6. consideră că aplicarea acestor instrumente trebuie să se bazeze pe principiile de 
neutralitate tehnică şi de nedistorsionare a mecanismelor pieţei şi să respecte 
criteriile de obiectivitate, neutralitate şi echivalenţă;

Or. sv
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 51
Punctul 6

6. consideră că eşalonarea ratelor şi majorarea lor treptată în timp trebuie să fie unul 
dintre principiile aplicării acestora; consideră că este esenţial să se aplice taxe 
minime comune care să permită statelor membre să introducă taxe naţionale mai 
ridicate, exemplul statelor membre care aplică acest nivel de taxe putând permite 
identificarea de noi posibilităţi şi promovarea măririi taxelor minime comune;

Or. da

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 52
Punctul 6

6. consideră că în general eşalonarea ratelor şi majorarea lor treptată şi previzibilă în 
timp reprezintă unul dintre principiile aplicării acestora;

Or. fr

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 53
Punctul 6

6. consideră că eşalonarea ratelor şi evoluţia lor treptată în timp trebuie să fie unul dintre 
principiile aplicării acestora;

Or. fr

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 54
Punctul 6a (nou)

6a. subliniază faptul că principiul „poluatorul plăteşte” poate fi folosit în modul cel mai 
eficient prin acordarea specifică a resurselor, adică prin alocarea exclusivă a 
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acestora în vederea eliminării poluării şi a efectelor acesteia, în comparaţie cu 
eficienţa obţinută prin transferul tuturor sumelor corespunzătoare sub forma 
reducerilor fiscale acordate unei industrii sau unui sector de activitate; 

Or. da

Amendament depus de  Jens-Peter Bonde

Amendamentul 55
Punctul 6b (nou)

6b. consideră esenţială aplicarea unor taxe minime comune, dat fiind că aceste taxe 
permit limitarea comerţului frontalier prin creşterea permanentă a nivelului lor, 
consacrând, în acelaşi timp, rolul de precursor ce revine statelor membre care 
aplică taxe antipoluare mai ridicate; constată că, în cadrul unei pieţe interne perfect 
integrate, pentru a limita denaturările în materie de concurenţă, este esenţial să se 
garanteze faptul că diferenţele nu sunt prea importante şi că statele-precursor dau 
exemplu prin promovarea unei măriri progresive a taxelor minime comune;

Or. da

Amendament depus de  Jens Holm

Amendamentul 56
Punctul 7

7. insistă asupra rolului important al taxelor de mediu pentru atingerea obiectivelor de 
mediu; prin urmare, invită Comisia să prezinte, până la sfârşitul lui 2008, o 
propunere legislativă cu privire la introducerea unei taxe comunitare minime 
pentru CO2;

Or. en

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 57
Punctul 7

7. insistă asupra rolului important al taxelor de mediu pentru atingerea obiectivelor de 
mediu şi asupra armonizării indispensabile a anumitor măsuri la nivel european pentru 
a evita denaturările economice între întreprinderi, în special între IMM-uri, şi de la o 
zonă la alta, care pot duce la funcţionarea ineficientă a pieţei interne;
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Or. pl

Amendament depus de  Caroline Lucas şi Margrete Auken

Amendamentul 58
Punctul 7

7. insistă asupra rolului important al taxelor de mediu pentru atingerea obiectivelor de 
mediu şi asupra necesităţii stringente de a stabili niveluri minime pentru anumite 
taxe la nivel european, pentru a evita denaturările economice între întreprinderi şi de 
la o zonă la alta;

Or. en

Amendament depus de  Frédérique Ries

Amendamentul 59
Punctul 7a (nou)

7a. susţine analiza efectuată de Comisie, conform căreia sistemul de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (ETS) este în prezent instrumentul de piaţă 
cel mai sensibil la cerere şi cel mai obiectiv pentru atingerea obiectivelor de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, propuse de Consiliul European din
primăvara lui 2007;

Or. fr

Amendament depus de  Frédérique Ries

Amendamentul 60
Punctul 7b (nou)

7b. recunoaşte, cu toate acestea, că, în forma sa actuală, sistemul de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră are o sferă de aplicare prea îngustă în 
raport cu multiplele surse de gaze cu efect de seră şi cu sectoarele implicate, şi că 
statele membre şi Comisia vor trebui să efectueze îmbunătăţirile necesare 
optimizării sistemului ETS în cea de-a treia fază a proiectului, începând cu 2013;

Or. fr
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Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 61
Punctul 8

8. consideră că instrumentele de piaţă nu se pot limita la sistemele de schimb de permise 
sau de cote de emisii, aceste sisteme nefiind cel mai bine adaptate pentru a atinge 
obiectivele de reducere a anumitor emisii;

Or. fr

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 62
Punctul 8

8. consideră că măsurile fiscale europene nu ar trebui să se limiteze exclusiv la sistemele 
de schimb de permise sau de cote de emisii, aceste sisteme nefiind cel mai bine 
adaptate pentru a atinge obiectivele de reducere a anumitor emisii;

Or. pl

Amendament depus de  Frédérique Ries

Amendamentul 63
Punctul 8

8. consideră că instrumentele comunitare de piaţă nu se pot limita la sistemele de 
schimb de drepturi de emisii sau de cote de emisii şi că trebuie examinate alte 
sisteme posibile, cum ar fi introducerea eventuală a unei taxe de carbon, în paralel 
cu reducerea subvenţiilor pentru sursele de energie fosile;

Or. fr

Amendament depus de  Thomas Ulmer

Amendamentul 64
Punctul 8

8. consideră că măsurile fiscale europene nu se pot limita la sistemele de schimb de 
permise sau de cote de emisii, aceste sisteme nefiind cel mai bine adaptate pentru a 



PE398.431v01-00 20/48 AM\703130RO.doc

RO

atinge obiectivele de reducere a anumitor emisii; nu se va aduce atingere 
suveranităţii fiscale naţionale;

Or. de

Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 65
Punctul 8a (nou)

8a. subliniază că taxele de mediu nu ar trebui considerate, înainte de toate, ca un mijloc 
de mărire a veniturilor fiscale, ci mai degrabă ca un mijloc de prevenire a poluării 
nocive sau a degradării mediului - şi, prin urmare, de mărire a bunăstării societăţii -
la un cost rezonabil; insistă asupra faptului că impunerea de taxe pentru factorii 
negativi, ca de exemplu poluarea, ar trebui compensată prin reducerea taxelor 
pentru factorii pozitivi, ca de exemplu munca;

Or. en

Amendament depus de  Thomas Ulmer

Amendamentul 66
Punctul 9

eliminat

Or. de

Amendament depus de  Evangelia Tzampazi

Amendamentul 67
Punctul 9a (nou)

9a. solicită Comisiei să efectueze un studiu comparativ privind instrumentele de piaţă 
existente, în scopul evaluării eficienţei acestora şi al încurajării de schimburi de 
bune practici între statele membre;

Or. el
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Amendament depus de  Thomas Ulmer

Amendamentul 68
Punctul 10

10. susţine reducerea fiscalităţii în domeniul muncii la nivel naţional, dar subliniază că 
aceasta nu este legată numai de fiscalitatea din domeniul mediului (text eliminat);

Or. de

Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 69
Punctul 10

10. susţine principiul impozitării factorilor negativi, ca de exemplu poluarea, cu 
reducerea simultană a taxelor asupra factorilor pozitivi, ca de exemplu a celor din 
domeniul muncii; consideră că această abordare ar putea face parte dintr-o reformă 
globală a fiscalităţii care să vizeze o distribuire mai echitabilă a veniturilor din capital 
şi a serviciilor financiare în rândul salariaţilor, al consumatorilor şi al întreprinderilor, 
pentru atingerea obiectivelor de mediu şi de justiţie socială;

Or. en

Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 70
Punctul 10

10. susţine reducerea fiscalităţii în domeniul muncii, dar subliniază că aceasta nu este 
legată numai de fiscalitatea din domeniul mediului; consideră că această fiscalitate 
trebuie să se înscrie în cadrul unei reforme globale a fiscalităţii care să vizeze o 
distribuire mai echitabilă a veniturilor din capital şi a serviciilor financiare în rândul 
salariaţilor, al consumatorilor şi al întreprinderilor, pentru atingerea obiectivelor de 
mediu şi de justiţie socială, precum şi pentru evitarea fragilizării bugetelor şi a 
conturilor sociale ale statelor membre;

Or. fr
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Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 71
Punctul 10

10. susţine reducerea fiscalităţii în domeniul muncii, dar subliniază că aceasta nu este 
legată numai de fiscalitatea din domeniul mediului; consideră că această fiscalitate 
trebuie să se înscrie în cadrul unei reforme globale a fiscalităţii care să vizeze o 
distribuire mai echitabilă a veniturilor între agenţii economici şi persoanele fizice, 
pentru atingerea obiectivelor de mediu şi de justiţie socială;

Or. pl

Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 72
Punctul 11

eliminat

Or. en

Amendament depus de  Thomas Ulmer

Amendamentul 73
Punctul 11

eliminat

Or. de

Amendament depus de  Daciana Octavia Sârbu

Amendamentul 74
Punctul 11

11. consideră că majorarea preţurilor reprezintă un mijloc de a influenţa modalităţile de 
producţie şi de consum, precum şi de a încuraja călătorii să aleagă mijloace de 
transport adecvate pentru optimizarea calităţii mediului; cu toate acestea, subliniază 
că impactul unei astfel de măsuri poate fi limitat din cauza elasticităţii reduse a 
anumitor sectoare şi a comportamentelor anumitor categorii de consumatori;
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Or. en

Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 75
Punctul 11

11. consideră că majorarea treptată, continuă şi previzibilă a preţurilor reprezintă un 
mijloc de a influenţa modalităţile de producţie şi de consum şi de a utiliza anumite 
mijloace de transport; cu toate acestea, subliniază că impactul unei astfel de măsuri 
poate fi limitat din cauza elasticităţii reduse a anumitor sectoare;

Or. fr

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 76
Punctul 11

11. consideră că majorarea preţurilor reprezintă un mijloc de a influenţa modalităţile de 
producţie şi de consum şi de a utiliza (text eliminat) mijloace de transport ecologice;
cu toate acestea, subliniază că impactul unei astfel de măsuri poate fi limitat din cauza 
elasticităţii reduse a anumitor sectoare;

Or. pl

Amendament depus de  Adamos Adamou

Amendamentul 77
Punctul 11

11. consideră că majorarea preţurilor reprezintă un mijloc de a influenţa modalităţile de 
producţie şi de consum şi de a utiliza anumite mijloace de transport; cu toate acestea, 
subliniază că impactul unei astfel de măsuri poate fi limitat din cauza elasticităţii 
reduse a anumitor sectoare şi că o astfel de măsură nu trebuie aplicată decât în 
ultimă instanţă, luând în considerare situaţia specifică din fiecare stat membru;

Or. en
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Amendament depus de  Françoise Grossetête

Amendamentul 78
Punctul 11a (nou)

11a. consideră că taxele de mediu trebuie să facă obiectul unei vizibilităţi deosebite şi că 
eficienţa acestora impune ca veniturile respective să fie dedicate stimulării 
ameliorării comportamentului ecologic al agenţilor economici;

Or. fr

Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 79
Punctul 11a (nou)

11a. subliniază faptul că aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” (PPP) cunoaşte 
limite, în special din cauza elasticităţii reduse a anumitor sectoare;

Or. en

Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 80
Punctul 12

eliminat

Or. en

Amendament depus de  Thomas Ulmer

Amendamentul 81
Punctul 12

eliminat

Or. de
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Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 82
Punctul 12

12. consideră că introducerea de instrumente de piaţă care duc la o creştere a preţurilor 
nu trebuie să diminueze capacitatea persoanelor cu venituri reduse de a-şi satisface 
nevoile fundamentale/de bază şi că, prin urmare, acestor categorii de persoane 
trebuie să li se ofere cote minime necesare de apă, curent electric, energie şi 
transport la preţuri abordabile;

Or. fr

Amendament depus de  Caroline Lucas et Margrete Auken

Amendamentul 83
Punctul 12

12. consideră că aplicarea de instrumente de piaţă în scopul reducerii poluării şi a 
efectelor negative asupra mediului trebuie să se bazeze pe eficacitatea acestora din 
punct de vedere ecologic, iar echitatea distribuirii trebuie să se garanteze prin alte 
măsuri;

Or. en

Amendament depus de  Johannes Blokland

Amendamentul 84
Punctul 12

12. consideră că aplicarea de instrumente de piaţă care se traduc printr-o creştere a 
preţurilor nu trebuie să cauzeze excluderea de pe piaţa vizată a persoanelor cu venituri 
sub salariul mediu (text eliminat);

Or. nl
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Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 85
Punctul 12

12. consideră că aplicarea de instrumente de piaţă (text eliminat) nu trebuie să cauzeze 
excluderea de pe piaţa vizată a persoanelor cu venituri sub salariul mediu şi a micilor 
întreprinderi şi că este necesar să se adopte în paralel măsuri de compensare pentru 
aceste categorii;

Or. pl

Amendament depus de  Adamos Adamou

Amendamentul 86
Punctul 12

12. consideră că aplicarea de instrumente de piaţă care se traduc printr-o creştere a 
preţurilor nu trebuie să cauzeze excluderea de pe piaţa vizată a persoanelor 
dezavantajate din punct de vedere financiar şi că este necesar să se adopte în paralel 
măsuri de compensare adecvate pentru aceste categorii;

Or. en

Amendament depus de  Jens-Peter Bonde

Amendamentul 87
Punctul 12

12. consideră că aplicarea de instrumente de piaţă care se traduc printr-o creştere a 
preţurilor nu trebuie să cauzeze excluderea de pe piaţa vizată a persoanelor cu venituri 
sub salariul mediu şi că este necesar să se adopte în paralel măsuri de compensare 
pentru aceste categorii; propune, în acest context, reducerea taxelor pentru, de 
exemplu, consumul necesar de apă, curent electric şi căldură şi să se penalizeze 
consumul care depăşeşte aceste cote de bază, în scopul modificării 
comportamentului respectiv într-un mod eficient şi neutru din punct de vedere 
social, o posibilitate fiind, de exemplu, scutirea de taxe a primilor 40 m3 de apă, ceea 
ce reprezintă consumul anual normal pentru o persoană, iar volumul de apă 
consumat peste această cotă să fie impozitat cu taxe ridicate;

Or. da
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Amendament depus de  Jens-Peter Bonde

Amendamentul 88
Punctul 12a (nou)

12a. subliniază faptul că taxele care se bazează pe principiul „poluatorul plăteşte” 
generează importante mijloace financiare, însă aceste impozite nu duc, decât rar, la 
schimbarea comportamentului, deoarece sumele percepute de fiecare dată sunt 
minime;

Or. da

Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 89
Punctul 13

13. subliniază necesitatea de a dispune de date exacte privind costurile de mediu şi cele 
sociale în raport cu ciclul total de viaţă al produselor şi serviciilor; invită Comisia să 
propună metode de evaluare a acestor costuri;

Or. en

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 90
Punctul 13

13. subliniază necesitatea de a dispune de date exacte privind impactul ciclului (text 
eliminat) şi al modurilor de circulaţie a produselor, pentru a privilegia măsurile cele 
mai eficiente;

Or. pl

Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 91
Punctul 13a (nou)

13a. salută conferinţa „Dincolo de PIB”, organizată recent de Comisia Europeană, 
Parlamentul European, OCDE, Fondul Mondial pentru Natură (WWF) şi Clubul 
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de la Roma, precum şi concluziile esenţiale formulate în cadrul acesteia; subliniază 
cât de important este ca PIB-ul să fie completat cu alţi indicatori, pentru a se putea 
măsura bunăstarea şi progresul societăţii noastre, în special în ceea ce priveşte 
efectele exercitate de creşterea economică asupra atmosferei şi a ecosistemelor;

Or. en

Amendament depus de  Jens-Peter Bonde

Amendamentul 92
Punctul 13a (nou)

13a. consideră că se impune aplicarea unei taxe pe depozitarea deşeurilor, în scopul 
generării de fonduri şi al promovării, pe această cale, a unei reduceri a cantităţii de 
deşeuri şi a trecerii la utilizarea de produse naturale şi biodegradabile, cum ar fi 
ambalajele care se pot transforma în compost;

Or. da

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 93
Punctul 13a (nou)

13a. subliniază că este necesar ca statele membre să verifice, să colecteze şi să publice 
periodic informaţii cu privire la impactul exercitat asupra mediului de ansamblul 
proceselor de producţie şi de distribuire, precum şi de modurile de consum şi de 
tratare a deşeurilor;

Or. pl

Amendament depus de  Evangelia Tzampazi

Amendamentul 94
Punctul 13a (nou)

13a. consideră că instrumentele de piaţă pot contribui la promovarea cercetării şi a 
inovărilor ecologice, deoarece, prin impozitarea produselor şi a serviciilor care nu 
respectă mediul sau nu ţin seama de normele ecologice, producătorii sunt stimulaţi 
să investească în cercetare în vederea elaborării de produse şi servicii mai eficiente 
din punct de vedere energetic;
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Or. el

Amendament depus de  Françoise Grossetête

Amendamentul 95
Punctul 13a (nou)

13a. consideră că adaptarea proceselor economice şi a comportamentelor, astfel încât 
acestea să fie favorabile dezvoltării durabile, se poate promova, în unele cazuri, mai 
eficient la nivel local şi, prin urmare, consideră că normele comunitare privind 
instrumentele de piaţă trebuie să încurajeze punerea în aplicare la nivel local, 
adaptată la specificităţile locale;

Or. fr

Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 96
Punctul 14

14. subliniază necesitatea stringentă de a revizui sistemul comunitar de comercializare a 
cotelor de emisie de CO2, în scopul unei remedieri eficiente a lacunelor înregistrate 
în perioada experimentală; subliniază că sprijinul puternic acordat principiului 
„poluatorul plăteşte” (PPP) în cadrul strategiei de dezvoltare durabilă a Uniunii 
Europene implică faptul că sistemul comunitar ETS trebuie să se bazeze pe 
scoaterea integrală la licitaţie a drepturilor de emisie;

Or. en

Amendament depus de  Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 97
Punctul 14

14. regretă întârzierea anunţată a revizuirii legislaţiei privind sistemul de comercializare a 
cotelor de emisie de CO2; (text eliminat)

Or. nl
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Amendament depus de  Jens Holm

Amendamentul 98
Punctul 14

14. regretă întârzierea anunţată a revizuirii legislaţiei privind sistemul de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană (ETS); consideră 
că, în cadrul acestei revizuiri, partea de cote de CO2 atribuită gratuit trebuie să fie 
redusă drastic, impunându-se şi un plafon total în conformitate cu obiectivul UE de 
reducere a emisiilor cu 30% până în 2020, precum şi limite cantitative şi calitative 
drastice asupra utilizării fondurilor din cadrul Mecanismului pentru dezvoltarea 
curată/ punerea în aplicare comună (CDM/JI), care sunt destinate proiectelor;

Or. en

Amendament depus de  Thomas Ulmer

Amendamentul 99
Punctul 14

14. regretă întârzierea anunţată a revizuirii legislaţiei privind sistemul de comercializare a 
cotelor de emisie de CO2; consideră că, în cadrul acestei revizuiri, este necesar de a 
garanta faptul că întreprinderile nu includ în preţ partea de cote de CO2 atribuite 
gratis;

Or. de

Amendament depus de  Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 100
Punctul 14

14. regretă întârzierea anunţată a revizuirii legislaţiei privind sistemul de comercializare a 
cotelor de emisie de CO2; consideră că, în cadrul acestei revizuiri, partea de cote de 
CO2 atribuită gratuit marilor producători de energie electrică trebuie să fie redusă 
drastic, în scopul reducerii profiturilor necuvenite;

Or. en
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Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 101
Punctul 14a (nou)

14a. consideră că utilizarea mai largă a instrumentelor de piaţă în sectorul 
transporturilor este deosebit de importantă pentru internalizarea integrală a 
costurilor de mediu şi a celor sociale ale tuturor mijloacelor de transport; este de 
părere că rata scăzută a internalizării în cazul transportului rutier exercită efecte 
negative asupra competitivităţii altor mijloace de transport, de exemplu transportul 
feroviar, precum şi din punct de vedere al promovării tehnologiilor mai eficiente şi 
mai ecologice;

Or. en

Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 102
Punctul 14a (nou)

14a. solicită Consiliului să adopte cât mai curând propunerea de directivă privind taxele 
asupra autoturismelor particulare şi să păstreze dispoziţiile cu caracter ecologic;

Or. fr

Amendament depus de  Jens Holm

Amendamentul 103
Punctul 14b (nou)

14b. salută propunerea Comisiei de a include sectorul transportului aerian în sistemul 
comunitar ETS, însă consideră că este necesară adoptarea unor măsuri paralele şi 
complementare, cum ar fi o taxă asupra cherosenului şi taxe asupra emisiilor de 
oxizi de azot (NOx), pentru a aborda impactul asupra schimbărilor climatice 
exercitat de acest sector;

Or. en
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Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 104
Punctul 16

16. consideră că revizuirile legislaţiilor comunitare privind impozitarea produselor 
energetice şi impozitarea vehiculelor grele pentru transport de marfă (Eurovigneta) ar 
trebui realizate simultan şi rapid, pentru a evita suprapunerea măsurilor care 
urmăresc acelaşi obiectiv şi pentru a modifica taxele de mediu în vederea modificării 
rapide a modurilor de activitate a diferitelor sectoare economice, în special prin 
internalizarea costurilor externe;

Or. fr

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 105
Punctul 16

16. consideră că revizuirile legislaţiilor comunitare privind impozitarea produselor 
energetice şi impozitarea vehiculelor grele pentru transport de marfă (Eurovigneta) ar 
trebui realizate simultan, pentru ca taxele de mediu să modifice rapid şi în mod 
favorabil mediului activitatea diferitelor sectoare economice;

Or. pl

Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 106
Punctul 17

17. consideră că este necesar ca aplicarea directivei privind Eurovigneta să fie obligatorie 
în toate statele membre şi ca aceasta să fie modificată pentru a permite internalizarea
costurilor externe prin tarifarea infrastructurilor, în special cele ale transportului 
rutier; consideră că, pentru a evita transferul traficului către drumurile la care nu face 
referire directiva privind Eurovigneta, aceasta din urmă ar trebui extinsă asupra 
întregii reţele rutiere;

Or. fr
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Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 107
Punctul 18

18. consideră că, în cadrul revizuirii legislaţiei privind impozitarea produselor energetice, 
ar trebui majorată valoarea minimă a taxelor pe transporturile în scop industrial sau 
comercial; susţine diferenţierea impozitării în funcţie de componenta energetică şi de 
mediu pe baza nivelului de emisii de CO2; (text eliminat)

Or. en

Amendamentul 108
Punctul 18

18. consideră că, în cadrul revizuirii legislaţiei privind impozitarea produselor energetice, 
ar trebui majorată valoarea minimă a taxelor pe transporturile în scop industrial sau 
comercial; susţine diferenţierea impozitării în funcţie de componenta energetică şi de 
mediu pe baza nivelului de emisii de CO2 şi a impactului şi consecinţelor asupra 
mediului; subliniază că, pentru a evita decalajele între statele membre, ar trebui 
adoptat un interval de fluctuare a taxelor, inclusiv o valoare minimă;

Or. fr

Amendament depus de  Thomas Ulmer

Amendamentul 109
Punctul 18

18. consideră că, în cadrul revizuirii legislaţiei privind impozitarea produselor energetice, 
ar trebui majorată valoarea minimă a taxelor pe transporturile în scop industrial sau 
comercial; susţine diferenţierea impozitării în funcţie de componenta energetică şi de 
mediu pe baza nivelului de emisii de CO2; subliniază că, pentru a evita decalajele 
între statele membre, ar trebui adoptat un interval de fluctuare a taxelor (text 
eliminat);

Or. de
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Amendament depus de  Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 110
Punctul 19

eliminat

Or. en

Amendament depus de  Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 111
Punctul 19

19. invită Comisia şi statele membre să evalueze derogările şi scutirile conţinute în 
directiva privind impozitarea produselor energetice şi să examineze ce sursă de 
energie ar trebui să fie scutită de taxe în viitor, respectând totodată domeniul de 
aplicare şi spiritul directivei şi evitând dubla impozitare rezultată din aplicarea altor 
sisteme de impozitare sau de schimb;

Or. en

Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 112
Punctul 19

19. solicită Comisiei şi statelor membre să elimine derogările şi scutirile cuprinse în 
directiva privind impozitarea produselor energetice şi să considere că, în viitor, nicio 
formă de energie nu trebuie scutită de taxe, cu excepţia considerentelor legate de 
protecţia mediului;

Or. fr

Amendament depus de  Jens Holm

Amendamentul 113
Punctul 19

19. solicită Comisiei şi statelor membre să elimine derogările şi scutirile cuprinse în 
directiva privind impozitarea produselor energetice şi să considere că, în viitor, nicio 



AM\703130RO.doc 35/48 PE398.431v01-00

RO

formă de energie obţinută din combustibili fosili nu trebuie scutită de taxe;

Or. en

Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 114
Punctul 19a (nou)

19a. solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative pentru internalizarea costurilor 
externe din activităţi economice, altele decât transporturile; cum ar fi utilizarea 
apei, producţia de bunuri şi ambalaje, agricultura, pescuitul etc.;

Or. fr

Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 115
Punctul 20

20. invită statele membre să-şi consolideze politicile de stimulare a sectorului 
construcţiilor  pentru a facilita o reducere a cererii de energie şi a emisiilor de CO2;
subliniază importanţa susţinerii dezvoltării habitatului pasiv şi a energiei pozitive;

Or. en

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 116
Punctul 20

20. consideră că sectorul construcţiilor oferă perspective promiţătoare de economisire a 
energiei şi invită statele membre să îşi consolideze politicile de stimulare pentru 
realizarea obiectivului de reducere a cererii de energie şi de reducere a emisiilor de 
CO2; subliniază importanţa susţinerii dezvoltării habitatului pasiv şi a energiilor 
regenerabile;

Or. pl
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Amendament depus de  Françoise Grossetête

Amendamentul 117
Punctul 21

21. propune ca dispozitivele de compensare inspirate din mecanismele conţinute în 
Protocolul de la Kyoto şi susceptibile să ofere stimulente financiare să fie deschise 
finanţărilor acţiunilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice în sectorul locuinţelor şi 
a amprentei de carbon a transporturilor urbane;

Or. fr

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 118
Punctul 21

(nu priveşte versiunea în limba română)

Or. pl

Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 119
Punctul 22

22. consideră că reforma subvenţiilor care afectează mediul nu trebuie să se limiteze la 
PAC; consideră că în acest domeniu sectorul transporturilor, mai ales al celor 
rutiere, necesită măsuri rapide şi hotărâte; solicită Comisiei să propună rapid o 
foaie de parcurs privind eliminarea progresivă dar rapidă a subvenţiilor dăunătoare 
mediului, în conformitate cu decizia Consiliului European referitoare la revizuirea 
strategiei privind dezvoltarea durabilă;

Or. fr

Amendament depus de  Christofer Fjellner

Amendamentul 120
Punctul 22

22. consideră că reforma subvenţiilor (text eliminat) nu trebuie să se limiteze la PAC, în 
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condiţiile în care există şi alte domenii în care subvenţiile dăunează mediului;

Or. sv

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 121
Punctul 23

23. aşteaptă din partea Comisiei ca revizuirea orientărilor comunitare privind ajutoarele de
stat pentru protecţia mediului să ia în mod real în considerare necesitatea de a 
reglementa modalităţile de producţie, de circulaţie, de transport şi de consum şi să 
reducă cantitatea de deşeuri;

Or. pl

Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 122
Punctul 23a (nou)

23a. subliniază că directiva-cadru privind apa1 poate reprezenta o referinţă în privinţa 
definirii instrumentelor de pia�ă pentru politica de mediu; salută raportul Comisiei 
privind punerea în aplicare a acestei directive, regretă însă, în consens cu raportul 
respectiv, erorile de transpunere a anumitor definiţii şi aplicarea deficitară a acestei 
legislaţii; invită insistent statele membre să-şi intensifice eforturile pentru punerea 
în aplicare corectă a directivei-cadru în principal pentru a garanta că orice consum 
de apă va face obiectul unei evaluări economice cuprinzând costurile de utilizare a 
resursei şi costurile de mediu, aceste criterii servind mai ales la elaborarea unei 
tarifări a apei pentru recuperarea costurilor de utilizare a resursei şi costurile de 
mediu;

Or. fr

                                               
1 Directiva 2001/60/CE.
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Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 123
Punctul 23b (nou)

19a. reaminteşte dispoziţiile comunitare în materie de deşeuri, dar regretă că acestea nu 
au abordat problema volumului deşeurilor din Uniunea Europeană; invită Comisia 
Europeană şi statele membre să reflecteze la un cadru legislativ în materie de 
impozitare a deşeurilor pentru a împiedica producerea de deşeuri şi pentru a reduce 
pe termen mediu nivelul de deşeuri produse în cadrul Uniunii;

Or. fr

Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 124
Punctul 23c (nou)

23c. invită Comisia şi statele membre să introducă un sistem de taxe sau de 
redevenţe în vederea reduceri cantităţii de pesticide utilizate şi a utilizării de 
pesticide mai puţin toxice şi mai puţin nocive pentru mediu şi sănătate;

Or. fr

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 125
Punctul 24

24. consideră că aplicarea unui cote reduse a TVA-ului la produsele ecologice trebuie 
încadrată strict pentru a aduce un beneficiu real consumatorilor şi trebuie însoţită de 
dispozitive complementare, cum ar fi eticheta ecologică, pentru a implementa un 
sistem care să permită compararea cu uşurinţă a produselor;

Or. pl
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Amendament depus de  Jens-Peter Bonde

Amendamentul 126
Punctul 24a (nou)

24a. subliniază că importanţa economică a subvenţiilor sau a ajutoarelor destinate 
promovării unui comportament responsabil din punct de vedere ecologic va lua 
amploare o dată cu generalizarea unei abordări ecologice şi raţionale şi că 
finanţarea serviciilor care îmbunătăţesc, în principal, calitatea vieţii nu se va mai 
justifica, în condiţiile în care, spre deosebire de ceea ce s-ar întâmpla dacă s-ar 
aplica numai principiul „poluatorul plăteşte”, se va crea o incompatibilitate 
artificială între un comportament responsabil din punct de vedere ecologic şi 
serviciile care îmbunătăţesc calitatea vieţii; constată că principiul „poluatorul 
plăteşte” permite investirea fondurilor eliberate, într-un mod focalizat, în 
schimbările care se impun pentru adoptarea unui mod de producţie şi a unor 
produse mai puţin poluante;

Or. da

Amendament depus de  Jens-Peter Bonde

Amendamentul 127
Punctul 24b (nou)

24b. consideră că ar fi indicat să se aplice, în sectorul agricol, o taxă minimă comună 
care să sancţioneze utilizarea pesticidelor, pierderile de azot şi scăderea 
concentraţiei de carbon din sol, sumele generate de această taxă putând fi utilizate 
în mod oportun pentru promovarea culturilor fără pesticide, reducerea progresivă a 
pierderilor de azot şi carbon şi favorizarea tranziţiei către un mod de exploatare 
ecologic;

Or. da

Amendament depus de  Jens-Peter Bonde

Amendamentul 128
Punctul 24c (nou)

24c. propune să se utilizeze sumele percepute în contul unei taxe industriale, cum 
ar fi taxa pentru PVC, pentru promovarea materialelor ecologice, precum 
polipropilena şi polietilena; constată că taxele percepute pentru produsele 
chimice pot elibera, de asemenea, fonduri care permit favorizarea 
introducerii produselor care nu conţin substanţe chimice, în special vopsele, 
detergenţi, cosmetice şi textile ecologice; pe de altă parte, consideră că este 
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importantă menţionarea taxei pentru reducerea concentraţiei de carbon, 
eventual în combinaţie cu o taxă pentru pierderile de azot;

Or. da

Amendament depus de  Johannes Blokland

Amendamentul 129
Punctul 25

25. nu este de acord cu instituirea sistemelor de comercializare a drepturilor în materie de 
biodiversitate (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 130
Punctul 25

25. recunoaşte dificultăţile legate de implementarea instrumentelor de piaţă în scopul 
creşterii sau menţinerii biodiversităţii şi a serviciilor asociate ecosistemelor, precum 
şi în scopul rezolvării problemelor de mediu cu caracter local; solicită insistent 
Comisiei să identifice şi să promoveze cele mai bune practici în aceste domenii;

Or. en

Amendament depus de  Dorette Corbey

Amendamentul 131
Punctul 25

25. susţine posibilitatea de a introduce sisteme de comercializare a permiselor (text 
eliminat) de emisie de NOx şi SO2, în măsura în care aceste sisteme permit 
realizarea obiectivelor de mediu în cel mai eficient mod cu putinţă;

Or. nl
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Amendament depus de  Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 132
Punctul 25

25. consideră că statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a recurge la un sistem 
de comercializare a drepturilor de emisie de NOx şi SO2; subliniază că în regiunile 
în care spaţiul de utilizare a mediului este limitat, instrumentele economice de genul 
comercializării constituie un element complementar demn de luat în seamă în 
vederea realizării obiectivelor de mediu în cel mai eficient mod cu putinţă;

Or. nl

Amendament depus de  Frédérique Ries

Amendamentul 133
Punctul 25

25. salută voinţa manifestată de Comisie de a extinde diferitele tipuri de instrumente de 
piaţă (redevenţe, subvenţii şi permise negociabile) în scopul protejării biodiversităţii 
şi al combaterii poluării atmosferice; în acest context, priveşte cu interes sistemele 
de comercializare a cotelor de emisie de NOx şi de SO2 instituite de anumite state 
membre în vederea soluţionării problemelor create de acest tip de poluanţi 
atmosferici;

Or. fr

Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 134
Punctul 25

25. nu este de acord cu instituirea sistemelor de comercializare a permiselor în materie de 
biodiversitate; invită Comisia să reflecteze în continuare asupra evaluării costurilor 
generate de pierderea biodiversităţii şi asupra eventualei utilizări a instrumentelor 
de piaţă, recunoscând imperativ că salvarea sau ameliorarea biodiversităţii într-o 
zonă anume nu poate să aibă ca efect pierderea biodiversităţii într-o altă zonă, ca 
urmare a influenţelor locale; subliniază că orice sistem de comercializare a cotelor 
de emisie de NOx şi SO2 trebuie să ţină cont de condiţiile locale de producere a 
acestor emisii şi să se limiteze la zone geografice delimitate strict;

Or. fr
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Amendament depus de  Thomas Ulmer

Amendamentul 135
Punctul 25

25. (text eliminat)este de acord cu instituirea unui sistem de comercializare de permise în 
materie de biodiversitate şi privind NOx şi SO2, de îndată ce vor fi disponibile 
modele de calcul corecte din punct de vedere ştiinţific;

Or. de

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 136
Punctul 4a (nou)

(25a) solicită de urgenţă Comisiei să propună înainte de 2009 un proiect legislativ de 
reducere a emisiilor de gaz aferente transporturilor maritime, acestea din urmă 
nefăcând obiectul niciunei legislaţii comunitare sau internaţionale în domeniu; îşi 
exprimă susţinerea faţă de procesul legislativ de includere a sectorului aviatic în EU 
ETS;

Or. fr

Amendament depus de  Evangelia Tzampazi

Amendamentul 137
Punctul 26

26. solicită Comisiei să prevadă în iniţiativele sale păstrarea mecanismelor actuale 
adoptate de către statele membre pentru a susţine dezvoltarea energiilor regenerabile;
consideră că ar trebui, înainte de a acorda stimulente financiare pentru 
biocarburanţi, să se solicite evaluări complementare pentru a se determina dacă 
aceştia sunt produşi de o manieră durabilă din punct de vedere al mediului;

Or. el
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Amendament depus de  Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 138
Punctul 26

26. solicită Comisiei să prevadă în iniţiativele sale păstrarea mecanismelor actuale 
adoptate de către statele membre pentru a susţine dezvoltarea energiilor regenerabile; 
consideră că sunt necesare evaluări complementare, în special în privinţa ciclurilor de 
viaţă ale biocarburanţilor şi subliniază în acest context importanţa definirii regulilor 
în domeniul calităţii carburanţilor şi energiilor regenerabile;

Or. nl

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 139
Punctul 26

26. solicită Comisiei să prevadă în iniţiativele sale păstrarea mecanismelor actuale 
adoptate de către statele membre pentru a susţine dezvoltarea energiilor regenerabile; 
consideră că sunt necesare evaluări suplimentare, în special privind ciclurile de 
producţie şi de utilizare a biocombustibililor;

Or. pl

Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 140
Punctul 26

26. solicită Comisiei să prevadă în iniţiativele sale păstrarea mecanismelor actuale 
adoptate de către statele membre pentru a susţine dezvoltarea energiilor regenerabile;
subliniază că sunt necesare evaluări suplimentare, în special privind ciclul de viaţă al 
biocombustibililor;

Or. fr
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Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 141
Punctul 26a (nou)

26a  invită statele membre care nu au făcut încă acest lucru să adopte măsuri care să 
descurajeze producerea de produse şi ambalaje individuale şi supraambalarea 
produselor;

Or. fr

Amendament depus de  Anders Wijkman

Amendamentul 142
Punctul 26a (nou)

24a. salută concentrarea asupra instrumentelor de piaţă în aplicarea directivei-cadru 
privind apa (DCA)1 şi consideră primordială internalizarea costurilor aferente 
extragerii apelor de suprafaţă, degradării calităţii apei şi staţiilor de tratare la 
stabilirea preţului apei; îndeamnă Comisia să examineze aplicarea acesteia în 
statele membre şi să utilizeze strategia comună de aplicare a DCA, precum şi 
bazinele fluviale pilot pentru a studia şi a promova cele mai bune practici;

Or. en

Amendament depus de  Evangelia Tzampazi

Amendamentul 143
Punctul 26a (nou)

26a. consideră că instrumentele de piaţă pot contribui la mai buna protejare a resurselor 
naturale, de exemplu prin încurajarea utilizării eficiente a resurselor hidrologice 
prin intermediul politicilor tarifare raţionale şi echitabile din punct de vedere social;

Or. el

                                               
1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p.1).
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Amendament depus de  Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 144
Punctul 26b (nou)

26b subliniază că instrumentele de piaţă ar trebui concepute astfel încât să nu afecteze 
în mod negativ competitivitatea industriilor confruntate cu concurenţa 
internaţională, cum ar fi industriile mari consumatoare de energie, pentru a evita 
pierderea vânzărilor datorată importurilor („scurgere”), precum şi eventuala 
delocalizare a producţiei, şi implicit a problemelor de mediu în afara Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendament depus de  Jens-Peter Bonde

Amendamentul 145
Punctul 26a (nou)

26a constată că taxa minimă comună pe emisiile de CO2 care pot fi imputate energiilor 
fosile va elibera fonduri permiţând să se investească îndeosebi în introducerea 
noilor forme de energie şi în măsurile de economisire a energiei, în mijloacele de 
transport în comun etc., ştiind că sumele obţinute din astfel de taxe ar trebui 
investite în dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi energiile solară, 
eoliană şi maremotrice;  constată de asemenea că o taxă analogă pe benzina, 
motorina şi biocombustibilii utilizaţi în sectorul transporturilor va duce la eliberarea 
fondurilor necesare pentru reformarea acestui sector;

Or. da

Amendament depus de  Jens-Peter Bonde

Amendamentul 146
Punctul 26b (nou)

24b. propune o taxă pe emisiile de CO2 produse de motoarele cu combustie internă, 
această taxă permiţând într-un mod foarte oportun să se finanţeze atât electrificarea 
transporturilor cât şi inovarea, unităţile demonstrative şi construirea 
infrastructurilor necesare; constată că poate fi util ca această măsură să fie însoţită 
de restricţii precum circulaţia exclusivă a vehiculelor electrice în centrele oraşelor şi 
utilizarea obligatorie a utilajelor şi echipamentelor electrice agricole electrice 
pentru cultura şi recoltarea plantelor verzi; consideră că această măsură va avea 
consecinţe tangibile asupra poluării generate de emisiile de particule; remarcă 
faptul că regiunile daneze au publicat recent un document care consemnează 4000 
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de decese anual cauzate de smog (3500) sau de stresul generat de zgomot (circa 
500), un număr care trebuie comparat cu cel al accidentelor rutiere, care fac mai 
puţin de 400 de victime pe an în Danemarca dar care mobilizează atenţia mai mult 
decât problemele legate de smog;

Or. da

Amendament depus de  María Sornosa Martínez

Amendamentul 147
Punctul 26a (nou)

26a solicită Comisiei să elaboreze un studiu de fezabilitate privind introducerea unei 
„hărţi a CO2-lui”  pentru persoane fizice şi IMM-uri în care să fie menţionate 
consumul de energie şi cantitatea de gaze cu efect de seră produsă;

Or. es

Amendament depus de  Thomas Ulmer

Amendamentul 148
Punctul 27

27. susţine instituirea unui instrument de ajustare la frontiere în scopul atingerii 
obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 şi păstrării competitivităţii economice a 
Uniunii; invită Comisia să se bazeze pe studiile realizate în anumite state membre în 
raportul privind adoptarea acestui instrument (text eliminat);

Or. de

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 149
Punctul 27

27. susţine examinarea unui instrument de ajustare frontalier  în scopul atingerii 
obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 şi păstrării competitivităţii economice a 
Uniunii; invită Comisia să se bazeze pe studiile realizate în anumite state membre în 
raportul privind posibila adoptare a acestui instrument; susţine totuşi că măsurile de 
ajustare frontaliere nu ar trebui introduse decât dacă eforturile de obţinere a unui 
acord la nivel internaţional în privinţa reducerilor obligatorii de emisii de CO2
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eşuează;

Or. en

Amendament depus de  Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 150
Punctul 27

27. susţine evaluarea fezabilităţii introducerii unui instrument de ajustare frontalier  în 
scopul includerii importurilor în sistemul ETS, contribuind la atingerea obiectivelor 
de reducere a emisiilor de CO2 şi păstrării competitivităţii economice a Uniunii; invită 
Comisia să se bazeze pe studiile realizate în anumite state membre în raportul privind 
adoptarea acestui instrument şi, dacă este necesar, pentru pregătirea unei propuneri 
legislative;

Or. en

Amendament depus de  Anne Ferreira

Amendamentul 151
Punctul 27

27. susţine instituirea unui instrument de ajustare la frontiere în principal în scopul 
evitării eventualelor „scurgeri de carbon” care ar putea afecta negativ obligaţia de 
reducere a emisiilor de CO2 şi păstrării competitivităţii economice a Uniunii; invită 
Comisia să se bazeze pe studiile realizate în anumite state membre în raportul privind 
adoptarea acestui instrument şi pentru pregătirea unei propuneri legislative;

Or. fr

Amendament depus de  Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 152
Punctul 27

27. susţine instituirea unui instrument de ajustare la frontiere în scopul atingerii 
obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 şi păstrării competitivităţii economice a 
Uniunii; invită Comisia să se bazeze pe studiile realizate în anumite state membre în 
raportul prezentat Parlamentului European privind adoptarea acestui instrument şi 
pentru pregătirea unei propuneri legislative;
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Or. nl

Amendament depus de  Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 153
Punctul 27a (nou)

27a solicită Comisiei să definească mecanismele şi o politică comercială favorabilă 
mediului care să fie compatibile cu acordul OMC, aceasta în scopul dezbaterii 
problemelor privitoare la ţările lumii a treia care nu sunt cuprinse în protocolul de 
la Kyoto şi să acţioneze astfel încât în versiunile viitoare Protocolul să prevadă acest 
tip de opţiuni într-un mod mai explicit; consideră că măsurile comerciale nu trebuie 
adaptate decât atunci când măsurile alternative nu permit atingerea obiectivelor 
stabilite în domeniul mediului; consideră că, o dată ce vor fi adaptate, măsurile 
comerciale nu mai trebuie să facă obiectul niciunei limitări, exceptându-le pe cele 
indispensabile pentru atingerea obiectivului şi că ele nu trebuie să atragă nicio 
discriminare arbitrară sau nejustificată;

Or. nl


	703130ro.doc

