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Amendamentul  386 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Protecția mediului Protecția socială și a mediului 

Or. en 

 

Amendamentul  387 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5 Protecția mediului 5 Protecția socială și a mediului 

Or. en 

 

Amendamentul  388 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Protecția mediului Protecția socială și a mediului 

Or. en 

 

Amendamentul  389 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5 Protecția mediului 5 Protecția socială și a mediului 

Or. en 

 

Amendamentul  390 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul prezentului regulament, 

elementele enumerate mai jos reprezintă 

obiective de mediu: 

În sensul prezentului regulament, 

elementele enumerate mai jos reprezintă 

obiective de mediu și sociale: 

Or. en 

 

Amendamentul  391 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul prezentului regulament, 

elementele enumerate mai jos reprezintă 

obiective de mediu: 

În sensul prezentului regulament, 

elementele enumerate mai jos reprezintă 

obiective de mediu și sociale: 

Or. en 

 

Amendamentul  392 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul prezentului regulament, În sensul prezentului regulament, 
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elementele enumerate mai jos reprezintă 

obiective de mediu: 

elementele enumerate mai jos reprezintă 

obiective de mediu și sociale: 

Or. en 

 

Amendamentul  393 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) atenuarea schimbărilor climatice; (1) reducerea influenței factorilor 

umani asupra schimbărilor climatice; 

Or. de 

 

Amendamentul  394 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) tranziția către o economie circulară, 

prevenirea generării de deșeuri și 

reciclarea acestora; 

(4) tranziția către o economie circulară, 

care include prevenirea generării de 

deșeuri și sporirea utilizării materiilor 

prime secundare; 

Or. en 

 

Amendamentul  395 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(4) tranziția către o economie circulară, 

prevenirea generării de deșeuri și reciclarea 

acestora; 

(4) tranziția către o economie circulară, 

prevenirea generării de deșeuri și reciclarea 

acestora în conformitate cu acquis-ul UE 

în domeniul deșeurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  396 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) tranziția către o economie circulară, 

prevenirea generării de deșeuri și reciclarea 

acestora; 

(4) tranziția către o economie circulară, 

prevenirea generării de deșeuri, reciclarea 

și reutilizarea acestora; 

Or. it 

 

Amendamentul  397 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) protecția ecosistemelor sănătoase. (6) protecția ecosistemelor sănătoase și 

reabilitarea zonelor cu impact ridicat 

asupra mediului; 

Or. it 

 

Amendamentul  398 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) protecția ecosistemelor sănătoase. (6) protecția și refacerea 

ecosistemelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  399 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) promovarea dezvoltării sociale, a 

incluziunii sociale și a egalității. 

Or. en 

 

Amendamentul  400 

Simona Bonafè, Paul Tang, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) promovarea obiectivelor sociale. 

Or. en 

 

Amendamentul  401 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) promovarea obiectivelor sociale. 
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Or. en 

 

Amendamentul  402 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) creșterea economică durabilă. 

Or. de 

 

Amendamentul  403 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Contribuția substanțială la atenuarea 

schimbărilor climatice 

Contribuția substanțială la reducerea 

influenței factorilor umani asupra 
schimbărilor climatice 

Or. de 

 

Amendamentul  404 

Jørn Dohrmann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

atenuarea schimbărilor climatice în cazul în 

care activitatea respectivă contribuie în 

mod substanțial la stabilizarea 

concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 

atmosferă la un nivel care împiedică 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

atenuarea schimbărilor climatice în cazul în 

care activitatea respectivă contribuie în 

mod substanțial la stabilizarea 

concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 

atmosferă la un nivel care împiedică 
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interferențele antropice periculoase cu 

sistemul climatic prin evitarea sau 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu 

efect de seră prin oricare dintre 

următoarele mijloace, inclusiv prin 

inovarea în materie de procese sau a 

produse: 

interferențele antropice periculoase cu 

sistemul climatic prin evitarea sau 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu 

efect de seră prin oricare dintre 

următoarele mijloace, inclusiv prin 

inovarea în materie de procese sau de 

produse, prin lucrări precum renovarea 

clădirilor, inclusiv lucrări de renovare 

capitală și de renovare capitală 

planificată pe etape și prin servicii 

precum încheierea de contracte de 

performanță energetică, software și 

activități de întreținere: 

Or. en 

 

Amendamentul  405 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

atenuarea schimbărilor climatice în cazul în 

care activitatea respectivă contribuie în 

mod substanțial la stabilizarea 

concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 

atmosferă la un nivel care împiedică 

interferențele antropice periculoase cu 

sistemul climatic prin evitarea sau 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu 

efect de seră prin oricare dintre 

următoarele mijloace, inclusiv prin 

inovarea în materie de procese sau a 

produse: 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

atenuarea schimbărilor climatice în cazul în 

care activitatea respectivă contribuie în 

mod substanțial la stabilizarea 

concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 

atmosferă la un nivel care împiedică 

interferențele antropice periculoase cu 

sistemul climatic prin evitarea sau 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu 

efect de seră prin oricare dintre 

următoarele mijloace, inclusiv prin 

inovarea în materie de procese sau de 

produse, prin lucrări (precum 

infrastructurile de mediu și renovări 

capitale planificate pe etape) și servicii 

(precum încheierea de contracte de 

performanță energetică), software și 

activități de întreținere; 
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Or. en 

 

Amendamentul  406 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

atenuarea schimbărilor climatice în cazul 

în care activitatea respectivă contribuie în 

mod substanțial la stabilizarea 

concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 

atmosferă la un nivel care împiedică 

interferențele antropice periculoase cu 

sistemul climatic prin evitarea sau 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu 

efect de seră prin oricare dintre 

următoarele mijloace, inclusiv prin 

inovarea în materie de procese sau a 

produse: 

(1) Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

reducerea influenței factorilor umani 

asupra schimbărilor climatice în cazul în 

care activitatea respectivă contribuie în 

mod substanțial la stabilizarea 

concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 

atmosferă la un nivel care împiedică 

interferențele antropice periculoase cu 

sistemul climatic prin evitarea sau 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu 

efect de seră prin oricare dintre 

următoarele mijloace, inclusiv prin 

inovarea în materie de procese sau de 

produse: 

Or. de 

 

Amendamentul  407 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

atenuarea schimbărilor climatice în cazul în 

care activitatea respectivă contribuie în 

mod substanțial la stabilizarea 

concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 

atmosferă la un nivel care împiedică 

interferențele antropice periculoase cu 

1. Se consideră că o activitate 

economică, o tehnologie sau un serviciu 

contribuie în mod substanțial la atenuarea 

schimbărilor climatice în cazul în care 

acestea contribuie în mod substanțial la 

stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect 

de seră în atmosferă la un nivel care 

împiedică interferențele antropice 
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sistemul climatic prin evitarea sau 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu 

efect de seră prin oricare dintre 

următoarele mijloace, inclusiv prin 

inovarea în materie de procese sau a 

produse: 

periculoase cu sistemul climatic prin 

evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră sau intensificarea absorbțiilor 

de gaze cu efect de seră prin oricare dintre 

următoarele mijloace, inclusiv prin 

inovarea în materie de procese sau de 

produse: 

Or. fr 

 

Amendamentul  408 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

atenuarea schimbărilor climatice în cazul în 

care activitatea respectivă contribuie în 

mod substanțial la stabilizarea 

concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 

atmosferă la un nivel care împiedică 

interferențele antropice periculoase cu 

sistemul climatic prin evitarea sau 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu 

efect de seră prin oricare dintre 

următoarele mijloace, inclusiv prin 

inovarea în materie de procese sau a 

produse: 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie la atenuarea 

schimbărilor climatice în cazul în care 

activitatea respectivă contribuie în mod 

substanțial la stabilizarea concentrațiilor de 

gaze cu efect de seră în atmosferă la un 

nivel care împiedică interferențele 

antropice periculoase cu sistemul climatic 

prin evitarea sau reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră sau intensificarea 

absorbțiilor de gaze cu efect de seră prin 

oricare dintre următoarele mijloace, 

inclusiv prin inovarea în materie de 

procese sau de produse: 

Or. en 

 

Amendamentul  409 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 

energiei din surse regenerabile sau a 

energiei neutre din punctul de vedere al 

climei (inclusiv a energiei neutre din 

punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 

carbon), inclusiv prin utilizarea de 

tehnologii inovatoare cu un potențial de 

economii viitoare semnificative sau prin 

consolidarea necesară a rețelei; 

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 

energiei din surse regenerabile sau a 

energiei neutre din punctul de vedere al 

climei (inclusiv a energiei neutre din 

punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 

carbon), în conformitate cu Directiva 

privind energia din surse regenerabile, 

inclusiv prin utilizarea de tehnologii 

inovatoare cu un potențial de economii 

viitoare semnificative sau prin consolidarea 

necesară a rețelei; 

Or. en 

 

Amendamentul  410 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 

energiei din surse regenerabile sau a 

energiei neutre din punctul de vedere al 

climei (inclusiv a energiei neutre din 

punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 

carbon), inclusiv prin utilizarea de 

tehnologii inovatoare cu un potențial de 

economii viitoare semnificative sau prin 

consolidarea necesară a rețelei; 

(a) generarea, stocarea, distribuirea 

sau utilizarea energiei din surse 

regenerabile, atât la fața locului, cât și în 

apropiere, sau a energiei neutre din punctul 

de vedere al climei (inclusiv a energiei 

neutre din punctul de vedere al emisiilor de 

dioxid de carbon), inclusiv prin utilizarea 

de tehnologii inovatoare cu un potențial de 

economii viitoare semnificative sau prin 

consolidarea necesară a rețelei; 

Or. en 

 

Amendamentul  411 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 

energiei din surse regenerabile sau a 

energiei neutre din punctul de vedere al 

climei (inclusiv a energiei neutre din 

punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 

carbon), inclusiv prin utilizarea de 

tehnologii inovatoare cu un potențial de 

economii viitoare semnificative sau prin 

consolidarea necesară a rețelei; 

(a) generarea, stocarea, distribuirea 

sau utilizarea energiei din surse 

regenerabile sau a energiei neutre din 

punctul de vedere al climei (inclusiv a 

energiei neutre din punctul de vedere al 

emisiilor de dioxid de carbon), inclusiv 

prin utilizarea de tehnologii inovatoare cu 

un potențial de economii viitoare 

semnificative sau prin consolidarea 

necesară a rețelei; 

Or. en 

Justificare 

Distribuirea este o verigă importantă în cadrul lanțului energetic. 

 

Amendamentul  412 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 

energiei din surse regenerabile sau a 

energiei neutre din punctul de vedere al 

climei (inclusiv a energiei neutre din 

punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 

carbon), inclusiv prin utilizarea de 

tehnologii inovatoare cu un potențial de 

economii viitoare semnificative sau prin 

consolidarea necesară a rețelei; 

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 

energiei cu emisii reduse de dioxid de 

carbon sau a energiei din surse 

regenerabile, inclusiv prin utilizarea de 

tehnologii inovatoare cu un potențial de 

economii viitoare semnificative sau prin 

consolidarea necesară a rețelei; 

Or. en 

Justificare 

Stabilirea criteriilor bazate pe expunerea la carbon este esențială pentru a combate cu succes 

schimbările climatice. 

 

Amendamentul  413 
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Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 

energiei din surse regenerabile sau a 

energiei neutre din punctul de vedere al 

climei (inclusiv a energiei neutre din 

punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 

carbon), inclusiv prin utilizarea de 

tehnologii inovatoare cu un potențial de 

economii viitoare semnificative sau prin 

consolidarea necesară a rețelei; 

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 

energiei din surse regenerabile sau a 

energiei cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon, inclusiv prin utilizarea de 

tehnologii inovatoare cu un potențial de 

economii viitoare semnificative sau prin 

consolidarea necesară a rețelei; 

Or. en 

Justificare 

În procesul de tranziție la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, toți indicatorii 

pentru emisii scăzute de dioxid de carbon trebuie promovați în mod egal ca fiind relevanți 

pentru mediu, în pofida faptului că au caracteristici diferite. 

 

Amendamentul  414 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 

energiei din surse regenerabile sau a 

energiei neutre din punctul de vedere al 

climei (inclusiv a energiei neutre din 

punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 

carbon), inclusiv prin utilizarea de 

tehnologii inovatoare cu un potențial de 

economii viitoare semnificative sau prin 

consolidarea necesară a rețelei; 

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 

energiei cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon (inclusiv a energiei din surse 

regenerabile), inclusiv prin utilizarea de 

tehnologii inovatoare cu un potențial de 

economii viitoare semnificative sau prin 

consolidarea necesară a rețelei; 

Or. en 
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Amendamentul  415 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 

energiei din surse regenerabile sau a 

energiei neutre din punctul de vedere al 

climei (inclusiv a energiei neutre din 

punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 

carbon), inclusiv prin utilizarea de 

tehnologii inovatoare cu un potențial de 

economii viitoare semnificative sau prin 

consolidarea necesară a rețelei; 

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 

energiei din surse regenerabile sau a 

energiei cu emisii reduse de dioxid de 

carbon (inclusiv a energiei neutre din 

punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 

carbon), inclusiv prin utilizarea de 

tehnologii inovatoare cu un potențial de 

economii viitoare semnificative sau prin 

consolidarea necesară a rețelei; 

Or. en 

 

Amendamentul  416 

Jørn Dohrmann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) îmbunătățirea eficienței energetice; (b) îmbunătățirea economiilor de 

energie și a eficienței în toate sectoarele, 

în ceea ce privește reducerea cererii de 

energie primară și finală în conformitate 

cu cadrele de politici privind clima și 

energia pentru 2030 și 2050, cu articolele 

7 și 14 din Directiva privind eficiența 

energetică, cu strategiile de renovare pe 

termen lung a clădirilor pentru a obține 

un parc imobiliar decarbonizat și foarte 

eficient din punct de vedere energetic, 

prevăzut de Directiva privind performanța 

energetică a clădirilor, și integrarea 

clădirilor într-un sistem energetic, de 

stocare, digital și de transport conectat. 

Or. en 
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Amendamentul  417 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) îmbunătățirea eficienței energetice; (b) îmbunătățirea economiei de energie 

și a eficienței în toate sectoarele, în ceea 

ce privește reducerea cererii de energie 

primară și finală în conformitate cu 

cadrele de politici privind clima și energia 

pentru 2030 și 2050, cu articolele 7 și 14 

din Directiva privind eficiența energetică, 

cu strategiile de renovare pe termen lung 

a clădirilor pentru a obține un grad foarte 

ridicat de eficiență energetică, astfel cum 

prevede Directiva privind performanța 

energetică a clădirilor, precum și în 

conformitate cu strategiile de renovare pe 

termen lung prevăzute de Directiva 

privind performanța energetică; 

Or. en 

 

Amendamentul  418 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) îmbunătățirea eficienței energetice; (b) îmbunătățirea economiilor de 

energie și a eficienței în toate sectoarele, 

pentru a reduce cererea primară și finală 

de energie, în conformitate cu cadrele de 

politici privind clima și energia, în special 

cu articolele 7, 14 și 18 din Directiva 

privind eficiența energetică, și cu 

strategiile de renovare pe termen lung 

prevăzute de Directiva privind 

performanța energetică a clădirilor; 
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Or. en 

 

Amendamentul  419 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) îmbunătățirea eficienței energetice; (b) îmbunătățirea eficienței energetice , 

cu excepția cazului în care vizează 

generarea mai eficientă a energiei prin 

utilizarea combustibililor fosili solizi. 

Or. en 

 

Amendamentul  420 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) îmbunătățirea eficienței energetice; (b) îmbunătățirea eficienței energetice 

în conformitate cu Directiva privind 

eficiența energetică; 

Or. en 

 

Amendamentul  421 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) îmbunătățirea eficienței energetice; (b) îmbunătățirea eficienței energetice 

în toate sectoarele și în toate etapele 
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lanțului energetic; 

Or. fr 

 

Amendamentul  422 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) creșterea mobilității curate sau 

neutre din punct de vedere climatic; 

(c) creșterea mobilității curate, cu 

emisii scăzute sau neutre din punct de 

vedere climatic; 

Or. en 

 

Amendamentul  423 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) creșterea mobilității curate sau 

neutre din punct de vedere climatic; 

(c) creșterea mobilității curate, cu 

emisii scăzute sau neutre din punct de 

vedere climatic; 

Or. fr 

 

Amendamentul  424 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) creșterea mobilității curate sau 

neutre din punct de vedere climatic; 

(c) creșterea mobilității cu emisii zero; 
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Or. en 

 

Amendamentul  425 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) trecerea la utilizarea de materiale 

regenerabile; 

(d) trecerea la  materiale regenerabile 

care înlocuiesc, în special, materialele pe 

bază de combustibili fosili sau sporirea 

utilizării acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  426 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) creșterea utilizării captării și 

stocării dioxidului de carbon; 

(e) creșterea utilizării, în cadrul 

sectoarelor industriale, a captării și 

stocării dioxidului de carbon (CSC) sigure 

pentru mediu și a captării și utilizării 

dioxidului de carbon (CUC) sigure pentru 

mediu, care asigură o reducere netă a 

emisiilor și evitarea sau stocarea 

permanentă a CO2. 

Or. en 

 

Amendamentul  427 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) creșterea utilizării captării și 

stocării dioxidului de carbon; 

(e) creșterea captării dioxidului de 

carbon și utilizarea sau stocarea emisiilor 

de dioxid de carbon; 

Or. en 

 

Amendamentul  428 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) creșterea utilizării captării și 

stocării dioxidului de carbon; 

(e) creșterea utilizării sau stocării 

captării dioxidului de carbon; 

Or. en 

 

Amendamentul  429 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) creșterea utilizării captării și 

stocării dioxidului de carbon; 

(e) creșterea utilizării captării, a 

utilizării sau a stocării emisiilor de dioxid 

de carbon; 

Or. fr 

 

Amendamentul  430 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(f) eliminarea treptată a emisiilor 

antropice de gaze cu efect de seră, inclusiv 

a celor provenite din combustibili fosili; 

(f) eliminarea treptată a emisiilor 

antropice de gaze cu efect de seră; 

Or. en 

 

Amendamentul  431 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) producerea de combustibili 

nepoluanți și eficienți din surse 

regenerabile sau neutre din punctul de 

vedere al emisiilor de dioxid de carbon. 

(h) producerea de combustibili 

nepoluanți și eficienți din surse 

regenerabile sau neutre din punctul de 

vedere al emisiilor de dioxid de carbon în 

conformitate cu Directiva privind energia 

din surse regenerabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  432 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) producerea de combustibili 

nepoluanți și eficienți din surse 

regenerabile sau neutre din punctul de 

vedere al emisiilor de dioxid de carbon. 

(h) producerea de combustibili 

nepoluanți și eficienți, cu emisii zero sau 

cu emisii scăzute din surse regenerabile 

sau cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

Or. en 

 

Amendamentul  433 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 
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Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) producerea de combustibili 

nepoluanți și eficienți din surse 

regenerabile sau neutre din punctul de 

vedere al emisiilor de dioxid de carbon. 

(h) producerea de combustibili cu 

emisii reduse de dioxid de carbon, 

nepoluanți și eficienți din surse 

regenerabile sau neutre din punctul de 

vedere al emisiilor de dioxid de carbon. 

Or. fr 

 

Amendamentul  434 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) producerea de combustibili 

nepoluanți și eficienți din surse 

regenerabile sau neutre din punctul de 

vedere al emisiilor de dioxid de carbon. 

(h) producerea de combustibili cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon, 
nepoluanți și eficienți din surse 

regenerabile sau neutre din punctul de 

vedere al emisiilor de dioxid de carbon; 

Or. en 

 

Amendamentul  435 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ha (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) producția de hidrogen cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon. 

Or. en 
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Amendamentul  436 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la atenuarea 

schimbărilor climatice; 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la atenuarea 

schimbărilor climatice, ținând seama de 

investițiile deja planificate care 

contribuie, de asemenea, la atingerea 

acestui obiectiv; 

Or. fr 

 

Amendamentul  437 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la atenuarea 

schimbărilor climatice; 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare pe 

baza unor indicatori armonizați de 

evaluare a amprentei de carbon, cu scopul 

de a determina în ce condiții se consideră 

că, în sensul prezentului regulament, o 

anumită activitate economică contribuie în 

mod substanțial la atenuarea schimbărilor 

climatice; 

Or. en 

 

Amendamentul  438 

Stefan Gehrold 
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Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la atenuarea 

schimbărilor climatice; 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la reducerea 

influenței factorilor umani asupra 
schimbărilor climatice; 

Or. de 

 

Amendamentul  439 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la atenuarea 

schimbărilor climatice; 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la reducerea 

impactului său asupra mediului; 

Or. en 

 

Amendamentul  440 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 
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consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la atenuarea 

schimbărilor climatice; 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial și măsurabil 

la atenuarea schimbărilor climatice 

Or. en 

 

Amendamentul  441 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) completării articolului 12 pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare 

pentru fiecare obiectiv de mediu relevant 

cu scopul de a determina dacă se consideră 

că, în sensul prezentului regulament, o 

activitate economică în privința căreia 

criteriile de examinare sunt stabilite în 

temeiul literei (a) din prezentul alineat, 

aduce daune semnificativ unuia sau mai 

multora dintre aceste obiective. 

(b) completării articolului 12 pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare pe 

baza unor indicatori armonizați de 

evaluare a amprentei de carbon pentru 

fiecare obiectiv de mediu relevant cu 

scopul de a determina dacă se consideră că, 

în sensul prezentului regulament, o 

activitate economică în privința căreia 

criteriile de examinare sunt stabilite în 

temeiul literei (a) din prezentul alineat, 

aduce daune semnificativ unuia sau mai 

multora dintre aceste obiective. 

Or. en 

 

Amendamentul  442 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia stabilește criteriile tehnice 

de examinare menționate la alineatul (2) 

într-un act delegat, luând în considerare 

cerințele prevăzute la articolul 14. 

3. Comisia stabilește criteriile tehnice 

de examinare, pe baza unor indicatori 

armonizați de evaluare a amprentei de 

carbon, menționate la alineatul (2) într-un 

act delegat, luând în considerare cerințele 

prevăzute la articolul 14. 
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Or. en 

 

Amendamentul  443 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) prevenirea sau reducerea efectelor 

negative pe care schimbările climatice le 

pot genera în ceea ce privește mediul 

natural și cel construit în care se desfășoară 

activitatea economică, care sunt evaluate și 

abordate în mod prioritar prin utilizarea 

proiecțiilor climatice disponibile. 

(b) prevenirea sau reducerea efectelor 

negative pe care schimbările climatice le 

pot genera în ceea ce privește mediul 

natural și cel construit în care se desfășoară 

activitatea economică, care sunt evaluate și 

abordate în mod prioritar prin utilizarea 

(meta-)studiilor disponibile cu privire la 

influența factorilor umani asupra 

schimbărilor climatice. 

Or. de 

 

Amendamentul  444 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la adaptarea 

la schimbările climatice; 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la adaptarea 

la schimbările climatice, ținând seama de 

investițiile deja planificate care 

contribuie, de asemenea, la atingerea 

acestui obiectiv; 

Or. fr 
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Amendamentul  445 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

utilizarea durabilă și la protecția resurselor 

de apă și a celor marine în cazul în care 

activitatea respectivă contribuie în mod 

substanțial la o stare bună a apelor, inclusiv 

a apelor dulci, a apelor de tranziție și a 

apelor de coastă, sau la o stare ecologică 

bună a apelor marine, prin oricare dintre 

următoarele mijloace: 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

utilizarea durabilă și la protecția corpurilor 

de apă și a apelor marine în cazul în care 

activitatea respectivă contribuie în mod 

substanțial la o stare bună a apelor, inclusiv 

a apelor interioare de suprafață, a 

estuarelor și a apelor de coastă, sau la o 

stare ecologică bună a apelor marine, în 

cazul în care, în cadrul activității 

menționate, se iau toate măsurile posibile 

pentru a reface, a proteja sau a conserva 

diversitatea biologică, productivitatea, 

reziliența, valoarea și sănătatea generală 

a ecosistemului marin, precum și 

mijloacele de subzistență ale 

comunităților care depind de acestea, prin 

oricare dintre următoarele mijloace: 

Or. en 

 

Amendamentul  446 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) protejarea mediului acvatic 

împotriva efectelor negative ale 

deversărilor de ape reziduale urbane și 

industriale prin asigurarea unei colectări și 

a unei tratări adecvate a apelor reziduale 

urbane și industriale în conformitate cu 

articolele 3, 4, 5 și 11 din Directiva 

91/271/CEE a Consiliului53; 

(a) protejarea mediului acvatic 

împotriva efectelor negative ale 

deversărilor de ape reziduale urbane și 

industriale prin asigurarea unei colectări și 

a unei tratări adecvate a apelor reziduale 

urbane și industriale în conformitate cu 

articolele 3, 4, 5 și 11 din Directiva 

91/271/CEE a Consiliului 53, precum și 

promovarea reutilizării apelor reziduale, 
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precum și reutilizarea nămolurilor de 

epurare în agricultură, astfel încât să se 

prevină efectele nocive asupra solului, a 

vegetației, a animalelor și a omului, în 

conformitate cu Directiva 86/278/CEE a 

Consiliului; 

_________________ _________________ 

53 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 

21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 

reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40). 

53 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 

21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 

reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40). 

Or. en 

 

Amendamentul  447 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) protejarea mediului acvatic 

împotriva efectelor negative ale 

deversărilor de ape reziduale urbane și 

industriale prin asigurarea unei colectări și 

a unei tratări adecvate a apelor reziduale 

urbane și industriale în conformitate cu 

articolele 3, 4, 5 și 11 din Directiva 

91/271/CEE a Consiliului53; 

(a) protejarea mediului acvatic 

împotriva efectelor negative ale 

deversărilor de ape reziduale urbane și 

industriale prin asigurarea unei colectări și 

a unei tratări adecvate a apelor reziduale 

urbane și industriale în conformitate cu 

articolele 3, 4, 5 și 11 din Directiva 

91/271/CEE a Consiliului53 sau în 

conformitate cu cele mai bune tehnici 

disponibile prevăzute în Directiva 

2010/75/UE; 

_________________ _________________ 

53 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 

21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 

reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40). 

53 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 

21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 

reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40). 

Or. en 

 

Amendamentul  448 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) protejarea mediului acvatic 

împotriva efectelor negative ale 

deversărilor de ape reziduale urbane și 

industriale prin asigurarea unei colectări și 

a unei tratări adecvate a apelor reziduale 

urbane și industriale în conformitate cu 

articolele 3, 4, 5 și 11 din Directiva 

91/271/CEE a Consiliului53; 

(a) protejarea mediului acvatic 

împotriva efectelor negative ale 

deversărilor de ape reziduale urbane și 

industriale, inclusiv a poluării cu 

materiale plastice, prin asigurarea unei 

colectări și a unei tratări adecvate a apelor 

reziduale urbane și industriale în 

conformitate cu articolele 3, 4, 5 și 11 din 

Directiva 91/271/CEE a Consiliului53; 

_________________ _________________ 

53 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 

21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 

reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40). 

53 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 

21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 

reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40). 

Or. en 

 

Amendamentul  449 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) protejarea mediului acvatic 

împotriva efectelor negative ale emisiilor 

și ale deversărilor în mare, în 

conformitate cu convențiile OMI, cum ar 

fi Convenția MARPOL, precum și 

convențiile care nu intră sub incidența 

MARPOL, cum ar fi Convenția privind 

gestionarea apelor de balast și convențiile 

maritime regionale; 

Or. en 

 

Amendamentul  450 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) protejarea sănătății umane 

împotriva efectelor negative ale oricărei 

contaminări a apei potabile prin garantarea 

faptului că aceasta nu conține 

microorganisme, paraziți sau substanțe care 

constituie un pericol potențial pentru 

sănătatea umană, precum și că îndeplinește 

cerințele minime prevăzute în anexa I 

părțile A și B la Directiva 98/83/CE a 

Consiliului54, precum și sporirea accesului 

cetățenilor la apă potabilă curată; 

(b) protejarea sănătății umane 

împotriva efectelor negative ale oricărei 

contaminări a apei potabile și a apei pentru 

scăldat (a apei riverane și marine), în 

conformitate cu Directiva 2006/7/CE 

privind gestionarea calității apei pentru 

scăldat, prin garantarea faptului că aceasta 

nu conține microorganisme, paraziți sau 

substanțe care constituie un pericol 

potențial pentru sănătatea umană, precum 

și că îndeplinește cerințele minime 

prevăzute în anexa I părțile A și B la 

Directiva 98/83/CE a Consiliului54, precum 

și sporirea accesului cetățenilor la apă 

potabilă curată; 

_________________ _________________ 

54 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 

3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 

destinate consumului uman (JO L 330, 

5.12.1998, p. 32). 

54 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 

3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 

destinate consumului uman (JO L 330, 

5.12.1998, p. 32). 

Or. en 

 

Amendamentul  451 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) îmbunătățirea eficienței utilizării 

apei, facilitarea reutilizării apei sau orice 

altă activitate care protejează sau 

îmbunătățește calitatea corpurilor de apă 

ale Uniunii în conformitate cu Directiva 

2000/60/CE; 

(d) îmbunătățirea gestionării și a 

eficienței utilizării apei, facilitarea 

reutilizării apei, sisteme de gestionare a 

apei pluviale sau orice altă activitate care 

protejează sau îmbunătățește calitatea și 

cantitatea corpurilor de apă ale Uniunii în 

conformitate cu Directiva 2000/60/CE; 
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Or. en 

 

Amendamentul  452 

Jørn Dohrmann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) îmbunătățirea eficienței utilizării 

apei, facilitarea reutilizării apei sau orice 

altă activitate care protejează sau 

îmbunătățește calitatea corpurilor de apă 

ale Uniunii în conformitate cu Directiva 

2000/60/CE; 

(d) îmbunătățirea eficienței utilizării 

apei sau orice altă activitate care protejează 

sau îmbunătățește calitatea corpurilor de 

apă ale Uniunii în conformitate cu 

Directiva 2000/60/CE; 

Or. en 

 

Amendamentul  453 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la utilizarea 

durabilă și la protecția resurselor de apă și 

a celor marine; 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la utilizarea 

durabilă și la protecția resurselor de apă și 

a celor marine, ținând seama de investițiile 

deja planificate care contribuie, de 

asemenea, la atingerea acestor obiective; 

Or. fr 

 

Amendamentul  454 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

9 Contribuția substanțială la 

economia circulară și la prevenirea 

generării de deșeuri și la reciclarea 

acestora 

9 Contribuția substanțială la 

economia circulară, inclusiv la prevenirea 

generării de deșeuri și la sporirea utilizării 

materiilor prime secundare 

Or. en 

Justificare 

Prevenirea generării de deșeuri și reciclarea sunt pe deplin integrate în economia circulară. 

 

Amendamentul  455 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

tranziția către o economie circulară și la 

prevenirea generării de deșeuri și la 

reciclarea acestora în cazul în care 

activitatea respectivă contribuie în mod 

substanțial la acel obiectiv ecologic prin 

oricare dintre următoarele mijloace: 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

tranziția către o economie circulară , 

inclusiv la prevenirea generării de deșeuri 

și la sporirea utilizării materiilor prime 

secundare, în cazul în care activitatea 

respectivă promovează utilizarea în 

cascadă a materiilor și contribuie în mod 

substanțial la acel obiectiv ecologic prin 

oricare dintre următoarele mijloace: 

Or. en 

 

Amendamentul  456 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

tranziția către o economie circulară și la 

prevenirea generării de deșeuri și la 

reciclarea acestora în cazul în care 

activitatea respectivă contribuie în mod 

substanțial la acel obiectiv ecologic prin 

oricare dintre următoarele mijloace: 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

tranziția către o economie circulară și la 

prevenirea generării de deșeuri și la 

reciclarea acestora în cazul în care 

activitatea respectivă, în conformitate cu 

acquis-ul UE în domeniul deșeurilor, 
contribuie în mod substanțial la acel 

obiectiv ecologic prin oricare dintre 

următoarele mijloace: 

Or. en 

 

Amendamentul  457 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) îmbunătățirea utilizării eficiente a 

materiilor prime în procesul de producție, 

inclusiv prin reducerea consumului de 

materii prime principale și prin sporirea 

utilizării produselor secundare și a 

deșeurilor; 

(a) promovarea modelelor inovatoare 

de producție, de afaceri și de consum, 

orientate spre îmbunătățirea utilizării 

eficiente a materiilor prime, inclusiv prin 

reducerea consumului de materii prime 

principale și prin sporirea utilizării 

produselor secundare și a materiilor prime 

secundare, sprijinind astfel operațiunile 

de încetare a statutului de deșeu; 

Or. en 

 

Amendamentul  458 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) îmbunătățirea utilizării eficiente a (a) îmbunătățirea utilizării eficiente a 
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materiilor prime în procesul de producție, 

inclusiv prin reducerea consumului de 

materii prime principale și prin sporirea 

utilizării produselor secundare și a 

deșeurilor; 

materiilor prime în procesul de producție, 

inclusiv prin reducerea consumului de 

materii prime principale și prin sporirea 

utilizării produselor secundare și a 

deșeurilor, inclusiv a materiilor prime 

secundare; 

Or. en 

 

Amendamentul  459 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) creșterea durabilității ori a 

potențialului produselor de a fi reparate, 

optimizate sau reutilizate a produselor; 

(b) încurajarea conceperii, fabricării 

și creșterii utilizării produselor care sunt 

eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, sunt durabile (inclusiv în ceea 

ce privește durata de viață și absența 

obsolescenței programate), pot fi reparate, 

reutilizate și modernizate; 

Or. en 

 

Amendamentul  460 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase din materiale și produse; 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase din materiale și produse, în 

conformitate cu dispozițiile prevăzute de 

legislația UE care asigură gestionarea în 

siguranță a substanțelor, a materialelor și 

a produselor; 

Or. en 
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Amendamentul  461 

Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells, Fredrick Federley 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase din materiale și produse; 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase din materiale și produse, în 

conformitate cu dispozițiile prevăzute de 

legislația UE care asigură gestionarea în 

siguranță a substanțelor, a materialelor și 

a produselor; 

Or. en 

 

Amendamentul  462 

Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase din materiale și produse; 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase din materiale și produse, în 

conformitate cu cerințele juridice 

armonizate, stabilite la nivelul Uniunii, 

ori de câte ori este fezabil din punct de 

vedere tehnic; 

Or. en 

Justificare 

Substanțele periculoase pot fi necesare pentru producerea unor produse durabile, cum ar fi 

morile de vânt, panourile solare sau autovehiculele electrice. Obiectivul de reducere a 

substanțelor periculoase ar trebui să țină seama de fezabilitatea din punct de vedere tehnic, 

astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 66/2010 (Regulamentul privind eticheta UE 

ecologică). Totodată, legislația UE relevantă în materie de substanțe chimice și produse 

trebuie să asigure gestionarea în condiții de siguranță a acestor substanțe pe tot parcursul 

ciclului de viață al produsului. 
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Amendamentul  463 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase din materiale și produse; 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase și înlocuirea substanțelor care 

prezintă motive de îngrijorare deosebită 
din materiale și produse; 

Or. en 

 

Amendamentul  464 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase din materiale și produse; 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase din materiale și produse, dacă 

este cazul; 

Or. en 

 

Amendamentul  465 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase din materiale și produse; 

(d) reducerea și controlul conținutului 

de substanțe periculoase din materiale și 

produse; 

Or. en 
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Amendamentul  466 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase din materiale și produse; 

(d) reducerea conținutului de substanțe 

periculoase din materiale, produse și 

deșeuri; 

Or. en 

 

Amendamentul  467 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera g 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) reducerea generării de deșeuri; (g) reducerea generării de deșeuri 

municipale și a generării de deșeuri în 

cadrul proceselor legate de producția 

industrială, extracția mineralelor, 

fabricare, construcții și demolări, luând în 

considerare cele mai bune tehnici 

disponibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  468 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) sporirea pregătirii în scopul 

reutilizării și a reciclării deșeurilor; 

(h) sporirea pregătirii în scopul 

reutilizării și a reciclării deșeurilor, ținând 

seama de ierarhia deșeurilor; 
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Or. en 

 

Amendamentul  469 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ha (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) creșterea dezvoltării infrastructurii 

de gestionare a deșeurilor necesară 

pentru prevenire, reutilizare și reciclare; 

Or. en 

 

Amendamentul  470 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) evitarea incinerării și a eliminării 

deșeurilor; 

(i) evitarea incinerării, a eliminării și a 

depozitării deșeurilor ținând seama de 

ierarhia deșeurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  471 

Jørn Dohrmann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) evitarea incinerării și a eliminării 

deșeurilor; 

(i) evitarea opțiunilor de gestionare a 

deșeurilor care nu respectă ierarhia 

deșeurilor; 
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Or. en 

 

Amendamentul  472 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) consolidarea pregătirii pentru 

izolarea deșeurilor de biosfera accesibilă;  

Or. en 

 

Amendamentul  473 

Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) creșterea pregătirii pentru 

eliminarea în condiții de siguranță, finală 

și fezabilă din punct de vedere tehnic a 

deșeurilor; 

Or. en 

Justificare 

Abordarea neutră din punct de vedere tehnologic ar trebui adoptată în conformitate cu 

obiectivul european privind decarbonizarea și cu obiectivele de garantare a siguranței în 

aprovizionarea cu energie și de competitivitate, într-un mod eficient din punctul de vedere al 

costurilor și acceptabil din punct de vedere social, ținând seama de diversitatea mixului 

energetic din statele membre. O astfel de abordare ar trebui să accepte o eliminare finală a 

deșeurilor fezabilă din punct de vedere tehnic ca un mijloc de tratare a deșeurilor asociat 

anumitor tipuri de producție de energie. 

 

Amendamentul  474 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera j 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) evitarea și curățarea deșeurilor și 

a altor tipuri de poluare generate de 

gestionarea inadecvată a deșeurilor; 

(j) identificarea produselor care 

reprezintă sursa principală a gunoaielor 

aruncate, în special în mediul natural și 

în cel marin, și adoptarea unor măsuri 

corespunzătoare pentru a preveni și a 

reduce gunoaiele aruncate provenite de la 

astfel de produse; urmărirea obiectivului 

de încetare a generării de deșeuri marine 

ca o contribuție la obiectivul de dezvoltare 

durabilă al Organizației Națiunilor Unite 

referitor la prevenirea și reducerea 

semnificativă a poluării marine de toate 

tipurile; 

Or. en 

 

Amendamentul  475 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera j 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) evitarea și curățarea deșeurilor și a 

altor tipuri de poluare generate de 

gestionarea inadecvată a deșeurilor; 

(j) evitarea, reducerea și curățarea 

deșeurilor și a altor tipuri de poluare 

generate de gestionarea inadecvată a 

deșeurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  476 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ja (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (ja) reducerea generării de deșeuri 

alimentare în cadrul producției primare, 

al prelucrării și fabricării, al comerțului 

cu amănuntul și al altor tipuri de 

distribuție de produse alimentare, al 

restaurantelor și al serviciilor de 

alimentație, precum și al gospodăriilor, 

drept contribuție la realizarea obiectivului 

de dezvoltare durabilă al Organizației 

Națiunilor Unite referitor la reducerea cu 

50 % a deșeurilor alimentare pe cap de 

locuitor la nivel mondial, în rețeaua de 

comerț cu amănuntul și la consumator, și 

referitor la reducerea pierderilor de 

alimente în lanțurile de producție și 

distribuție până în 2030; 

Or. en 

 

Amendamentul  477 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera k 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(k) utilizarea eficientă a resurselor 

energetice naturale. 

(k) utilizarea eficientă a resurselor 

energetice naturale ținând seama de 

utilizarea în cascadă a resurselor; 

Or. en 

 

Amendamentul  478 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ka (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ka) stimularea bioeconomiei prin 

utilizarea durabilă a surselor regenerabile 

în producția de materiale și mărfuri; 
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Or. en 

 

Amendamentul  479 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera kb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (kb) punerea în aplicare a cercetării și 

a inovării pentru a stimula crearea de 

modele de afaceri inteligente pe baza unor 

proiecte care vizează utilizarea eficientă a 

resurselor. 

Or. en 

 

Amendamentul  480 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la economia 

circulară și la prevenirea generării de 

deșeuri și la reciclarea acestora; 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la economia 

circulară și la prevenirea generării de 

deșeuri și la reciclarea acestora, ținând 

seama de investițiile deja planificate care 

contribuie, de asemenea, la atingerea 

acestor obiective; 

Or. fr 

 

Amendamentul  481 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

prevenirea și controlul poluării în cazul în 

care activitatea respectivă contribuie la un 

nivel ridicat de protecție a mediului 

împotriva poluării prin oricare dintre 

următoarele mijloace: 

1. Se consideră că o activitate 

economică contribuie în mod substanțial la 

prevenirea și controlul poluării în cazul în 

care activitatea respectivă contribuie în 

mod semnificativ la protecția mediului 

împotriva poluării prin oricare dintre 

următoarele mijloace: 

Or. en 

 

Amendamentul  482 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la prevenirea 

și controlul poluării; 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la prevenirea 

și controlul poluării, ținând seama de 

investițiile deja planificate care 

contribuie, de asemenea, la atingerea 

acestor obiective; 

Or. fr 

 

Amendamentul  483 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11– titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

11 Contribuția substanțială la 11 Contribuția substanțială la 



 

PE632.154v01-00 44/136 AM\1172567RO.docx 

RO 

protejarea unor ecosisteme sănătoase protejarea sau refacerea unor ecosisteme și 

la conservarea habitatelor și a speciilor 

protejate 

Or. en 

 

Amendamentul  484 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

11 Contribuția substanțială la 

protejarea unor ecosisteme sănătoase 

 

11 Contribuția substanțială la 

protejarea unor ecosisteme sănătoase și la 

reabilitarea zonelor cu impact ridicat 

asupra mediului 

Or. it 

 

Amendamentul  485 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În sensul prezentului regulament, se 

consideră că o activitate economică 

contribuie în mod substanțial la ecosisteme 

sănătoase în cazul în care activitatea 

respectivă contribuie în mod substanțial la 

protejarea, conservarea și ameliorarea 

biodiversității și a serviciilor ecosistemice, 

în conformitate cu instrumentele cu 

caracter legislativ și fără caracter legislativ 

relevante ale Uniunii prin oricare dintre 

următoarele mijloace: 

1. În sensul prezentului regulament, se 

consideră că o activitate economică, de 

exemplu cea desfășurată de cooperative, 
contribuie în mod substanțial la ecosisteme 

sănătoase în cazul în care activitatea 

respectivă contribuie în mod substanțial la 

protejarea, conservarea și ameliorarea 

biodiversității și a serviciilor ecosistemice, 

în conformitate cu instrumentele cu 

caracter legislativ și fără caracter legislativ 

relevante ale Uniunii prin oricare dintre 

următoarele mijloace: 

Or. en 
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Amendamentul  486 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În sensul prezentului regulament, se 

consideră că o activitate economică 

contribuie în mod substanțial la ecosisteme 

sănătoase în cazul în care activitatea 

respectivă contribuie în mod substanțial la 

protejarea, conservarea și ameliorarea 

biodiversității și a serviciilor ecosistemice, 

în conformitate cu instrumentele cu 

caracter legislativ și fără caracter legislativ 

relevante ale Uniunii prin oricare dintre 

următoarele mijloace: 

1. În sensul prezentului regulament, se 

consideră că o activitate economică 

contribuie în mod substanțial la ecosisteme 

în cazul în care activitatea respectivă 

contribuie în mod substanțial la protejarea, 

conservarea și ameliorarea sau refacerea 

biodiversității și a serviciilor ecosistemice, 

în conformitate cu instrumentele cu 

caracter legislativ și fără caracter legislativ 

relevante ale Uniunii prin oricare dintre 

următoarele mijloace: 

Or. en 

 

Amendamentul  487 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) conservarea naturii (habitate, 

specii); protejarea, refacerea și ameliorarea 

stării ecosistemelor și a capacității lor de a 

furniza servicii; 

(a) luarea de măsuri de conservare a 

naturii, menite să mențină sau să refacă 

habitatele naturale și speciile de floră și 

faună sălbatică și să obțină populații 

corespunzătoare de specii de păsări 

sălbatice care există în mod natural; 

protejarea, refacerea și ameliorarea stării 

ecosistemelor și a capacității lor de a 

furniza servicii; 

Or. en 
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Amendamentul  488 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) gestionarea durabilă a pădurilor. (d) gestionarea durabilă a pădurilor în 

concordanță cu legislația națională 

aplicabilă, în conformitate cu concluziile 

Conferinței ministeriale privind protecția 

pădurilor din Europa (Helsinki, 1993), cu 

obligațiile prevăzute de Regulamentul 

(UE) 2018/841 (Regulamentul LULUCF), 

precum și cu cele prevăzute de 

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 

(Regulamentul UE privind lemnul). 

Or. en 

 

Amendamentul  489 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) gestionarea durabilă a pădurilor. (d) gestionarea durabilă a pădurilor, 

definită drept utilizarea pădurilor și a 

terenurilor forestiere, în conformitate cu 

legislația națională aplicabilă, bazată pe 

definiția gestionării durabile a pădurilor, 

adoptată în cadrul Conferinței 

ministeriale privind protecția pădurilor 

din Europa (MCPFE), cu angajamentele 

asumate în temeiul Regulamentului 

LULUCF, precum și în temeiul 

Regulamentului UE privind lemnul. 

Or. en 
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Justificare 

Prezentul amendament recunoaște, în conformitate cu principiul proporționalității și cu 

obiectivul de a reduce povara birocratică inutilă, definiția adoptată în cadrul Conferinței 

ministeriale privind protecția pădurilor din Europa (MCPFE), angajamentele care decurg 

din Regulamentul cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor 

rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și 

silvicultură (Regulamentul LULUCF) și din Regulamentul de stabilire a obligațiilor care 

revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (Regulamentul UE privind 

lemnul). 

 

Amendamentul  490 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) gestionarea durabilă a pădurilor. (d) gestionarea durabilă a pădurilor, 

având în vedere legislația națională în 

domeniul silviculturii și Regulamentul 

UE privind lemnul, Regulamentul UE 

privind LULUCF, iar în cazul bioenergiei 

pe bază de lemn, cerințele Directivei UE 

privind energia din surse regenerabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  491 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la protejarea 

unor ecosisteme sănătoase; 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la protejarea 

sau refacerea unor ecosisteme și la 

conservarea habitatelor și a speciilor 
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protejate; 

Or. en 

 

Amendamentul  492 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la protejarea 

unor ecosisteme sănătoase; 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la protejarea 

unor ecosisteme sănătoase, ținând seama 

de investițiile deja planificate care 

contribuie, de asemenea, la atingerea 

acestui obiectiv; 

Or. fr 

 

Amendamentul  493 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la protejarea 

unor ecosisteme sănătoase; 

 

(a) completării alineatului (1) pentru a 

se stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate economică 

contribuie în mod substanțial la protejarea 

unor ecosisteme sănătoase și la 

reabilitarea zonelor cu impact ridicat 

asupra mediului; 

Or. it 
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Amendamentul  494 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 11a 

 Criterii pentru activitățile economice 

durabile din punct de vedere social 

 1. În scopul stabilirii impactului 

durabilității sociale al unei investiții, o 

activitate economică este durabilă din 

punct de vedere social în cazul în care 

activitatea respectivă îndeplinește toate 

criteriile următoare: 

 (a) contribuie în mod substanțial la 

drepturile, bunăstarea și interesele 

oamenilor și ale comunităților și, în 

special, la combaterea inegalităților, la 

promovarea coeziunii sociale, a integrării 

sociale și a relațiilor de muncă, precum și 

la dezvoltarea capitalului uman sau la 

sprijinirea comunităților dezavantajate 

din punct de vedere economic sau social; 

 (b) sprijină dezvoltarea organizațiilor din 

economia socială și a întreprinderilor 

sociale și oferă dovezi publice, cel puțin 

anual, și prin intermediul internetului, de 

fonduri alocate pentru aceste categorii, 

sub rezerva reglementărilor aplicabile 

privind protecția confidențialității datelor 

cu caracter personal; 

 (c) nu afectează în mod semnificativ 

niciunul dintre obiectivele de mediu 

prevăzute la articolul 5, în conformitate 

cu articolul 12, și nici nu afectează 

atingerea unui obiectiv social, în special, 

nu se referă la comercializarea 

iresponsabilă a alcoolului, la activitățile 

de jocuri de noroc cu șanse mari de 

câștig, la producția sau distribuția de 

material pornografic, la producția sau 



 

PE632.154v01-00 50/136 AM\1172567RO.docx 

RO 

vânzarea tutunului, la producerea sau 

vânzarea armelor; 

 (d) nu are legătură cu niciun fel de 

activități speculative, cum ar fi, de 

exemplu, tranzacționarea de înaltă 

frecvență, vânzarea în lipsă, vânzarea în 

lipsă fără prevalidare, speculațiile privind 

produsele alimentare și materiile prime; 

 (e) îndeplinește cerințele unor structuri de 

gestionare solide și transparente și 

procedurile privind obligația de diligență, 

relațiile de muncă, politicile de 

remunerare transparentă și echitabilă a 

personalului relevant și respectarea 

normelor fiscale, a căror pondere, în orice 

caz, nu poate fi mai mare de 5; 

 (f) se desfășoară în conformitate cu 

garanțiile minime prevăzute la articolul 

13 și, prin urmare, nu ar trebui să se 

refere la negarea nevoilor de bază, 

inclusiv a accesului la alimente, adăpost 

și medicamente, și nici la utilizarea 

minereurilor din zone de conflict, sau să 

nu se desfășoare în cooperare cu părți 

care încalcă drepturile politice și civile și 

nici să furnizeze produse și servicii 

strategice părților care contribuie direct la 

încălcarea drepturilor politice și civile; 

 (g) îndeplinește criteriile tehnice de 

examinare, în cazul în care Comisia le-a 

specificat în conformitate cu alineatul (2) 

de la prezentul articol. 

 2. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 16 în vederea: 

 (a) completării alineatului (1) pentru a se 

stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate 

economică contribuie în mod substanțial 

la protejarea drepturilor, a bunăstării și a 

intereselor oamenilor și ale comunităților 

și, în special, la combaterea inegalității, 

promovarea coeziunii sociale, integrarea 

socială și relațiile de muncă, precum și la 
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dezvoltarea capitalului uman sau la 

sprijinirea comunităților dezavantajate 

din punct de vedere economic sau social; 

 (b) completării articolului 12 pentru a se 

stabili criteriile tehnice de examinare 

pentru fiecare obiectiv social relevant cu 

scopul de a determina dacă se consideră 

că, în sensul prezentului regulament, o 

activitate economică în privința căreia 

criteriile de examinare sunt stabilite în 

temeiul literei (a) de la prezentul alineat, 

aduce daune semnificative unuia sau mai 

multora dintre obiectivele respective. 

 3. Comisia stabilește, într-un act delegat, 

criteriile tehnice de examinare menționate 

la alineatul (2), luând în considerare 

cerințele prevăzute la articolul 14. 

 4. Comisia adoptă actul delegat menționat 

la alineatul (2) până la 31 decembrie 

2021, în vederea asigurării intrării sale în 

vigoare în iulie 2002 pentru prima 

activitate enumerată în anexa I și pentru 

alte activități economice până la datele 

corespunzătoare prevăzute în anexa I. 

Or. en 

 

Amendamentul  495 

Simona Bonafè, Paul Tang, Luigi Morgano, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 11a 

 Contribuția semnificativă la atingerea 

obiectivelor sociale 

 1. Se consideră că o activitate economică 

contribuie în mod substanțial la 

obiectivele sociale prin oricare dintre 

următoarele mijloace: 

 (a) reducerea inegalității, a excluziunii 
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sociale, a discriminării și a marginalizării 

și/sau promovarea coeziunii sociale și a 

integrării; 

 (b) reducerea sărăciei, inclusiv în ceea ce 

privește veniturile, deprivarea materială, 

precum sărăcia energetică, și intensitatea 

scăzută a muncii, inclusiv relațiile de 

muncă, mai ales în comunitățile 

dezavantajate din punct de vedere social; 

 (c) promovarea accesului echitabil la 

produse alimentare accesibile, sigure, 

suficiente și nutritive și/sau garantarea 

securității alimentare; 

 (d) promovarea accesului echitabil la 

serviciile de asistență medicală și 

acoperire universală cu servicii de 

sănătate; 

 (e) promovarea accesului echitabil la 

educație și formare profesională; 

 (f) promovarea accesului echitabil la 

protecție socială; 

 (g) promovarea accesului echitabil la 

locuințe adecvate și accesibile; 

 (h) promovarea accesului echitabil la alte 

servicii esențiale, inclusiv la apă, 

canalizare, energie, transport, servicii 

financiare și comunicații digitale; 

 (i) sprijinirea dezvoltării organizațiilor din 

economia socială și a întreprinderilor 

sociale. 

 2. Comisia adoptă un act delegat în 

conformitate cu articolul 16 în vederea: 

 (a) completării alineatului (1) pentru a se 

stabili criteriile tehnice de examinare 

bazate pe indicatori cu scopul de a 

determina în ce condiții se consideră că, 

în sensul prezentului regulament, o 

anumită activitate economică contribuie 

în mod substanțial la obiectivele sociale; 

 (b) completării articolului 12 pentru a se 

stabili criteriile tehnice de examinare 

bazate pe indicatori, pentru fiecare 

obiectiv social și de mediu relevant, cu 
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scopul de a determina dacă se consideră 

că, în sensul prezentului regulament, o 

activitate economică în privința căreia 

criteriile de examinare sunt stabilite în 

temeiul literei (a) de la prezentul alineat, 

aduce daune semnificative unuia sau mai 

multora dintre obiectivele respective. 

 3. Comisia stabilește criteriile tehnice de 

examinare bazate pe indicatori, 

menționate la alineatul (2), reunindu-le 

într-un singur act delegat, luând în 

considerare cerințele stabilite la 

articolul 14. 

 4. Comisia adoptă actul delegat menționat 

la alineatul (2) până la (1 iulie 2022), cu 

scopul de a asigura aplicarea acestuia la 

(31 decembrie 2022). 

Or. en 

 

Amendamentul  496 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 11a 

 Contribuția semnificativă la atingerea 

obiectivelor sociale 

 1. Se consideră că o activitate economică 

contribuie în mod substanțial la atingerea 

obiectivelor sociale prin oricare dintre 

următoarele mijloace: 

 (a) reducerea inegalității, a excluziunii 

sociale, a discriminării și a marginalizării 

și/sau îmbunătățirea coeziunii sociale și a 

integrării și/sau promovarea egalității de 

șanse pentru toți; 

 (b) reducerea sărăciei, inclusiv a 

deprivărilor care însoțesc sărăcia, care au 

deseori un caracter multidimensional și se 
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suprapun, în domenii precum veniturile, 

deprivarea materială și intensitatea 

scăzută a muncii; 

 (c) promovarea accesului echitabil la 

produse alimentare accesibile, sigure, 

suficiente și nutritive și/sau garantarea 

securității alimentare; 

 (d) promovarea accesului echitabil la 

servicii de asistență medicală de calitate și 

acoperire universală cu servicii de 

sănătate; 

 (e) promovarea accesului echitabil la 

educație și formare profesională de 

calitate; 

 (f) promovarea accesului echitabil la 

protecție socială de calitate; 

 (g) promovarea accesului echitabil la 

locuințe adecvate și accesibile; 

 (h) promovarea accesului echitabil la alte 

servicii esențiale de bună calitate, inclusiv 

la apă, canalizare, energie, transport, 

servicii financiare și comunicații digitale. 

 2. Comisia adoptă un act delegat în 

conformitate cu articolul 16 în vederea: 

 (a) completării alineatului (1) pentru a se 

stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate 

economică contribuie în mod substanțial 

la obiectivele sociale; 

 (b) completării articolului 12 pentru a se 

stabili criteriile tehnice de examinare 

pentru fiecare obiectiv de mediu și social 

relevant cu scopul de a determina dacă se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o activitate economică în 

privința căreia criteriile de examinare 

sunt stabilite în temeiul literei (a) de la 

prezentul alineat, aduce daune 

semnificative unuia sau mai multora 

dintre obiectivele respective. 

 3. Comisia stabilește criteriile tehnice de 
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examinare menționate la alineatul (2) 

reunindu-le într-un singur act delegat, 

luând în considerare cerințele stabilite la 

articolul 14 alineatul (4). Comisia adoptă 

actul delegat menționat la alineatul (2) 

până la (1 iulie 2022), cu scopul de a 

asigura intrarea sa în vigoare la (31 

decembrie 2022). 

Or. en 

 

Amendamentul  497 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 11a 

 Contribuția semnificativă la atingerea 

obiectivelor sociale 

 Se consideră că o activitate economică 

contribuie în mod substanțial la 

obiectivele sociale în cazul în care 

activitatea respectivă contribuie la un 

nivel ridicat de dezvoltare socială, 

incluziune socială și egalitate prin oricare 

dintre următoarele mijloace: 

 (a) reducerea inegalităților 

socioeconomice, a excluziunii sociale și a 

marginalizării; 

 (c) promovarea egalității de șanse pentru 

toți și/sau îmbunătățirea coeziunii sociale 

și a incluziunii sociale a grupurilor și a 

comunităților dezavantajate, inclusiv prin 

microfinanțare; 

 (d) reducerea sărăciei în toate formele 

sale, inclusiv a sărăciei monetare, a 

deprivării materială și a intensității 

scăzute a muncii; 

 (e) sprijinirea dezvoltării organizațiilor 

economiei sociale și a întreprinderilor 
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sociale, astfel cum sunt definite în 

Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 

2011 pentru responsabilitatea socială a 

întreprinderilor; 

 (f) promovarea accesului echitabil la 

securitate alimentară, asistență medicală, 

educație și formare de calitate, locuințe la 

prețuri accesibile și protecție socială; 

 (g) promovarea accesului echitabil la alte 

servicii esențiale de bună calitate, inclusiv 

la apă, canalizare, energie, transport, 

servicii financiare și comunicații digitale. 

 2. Comisia adoptă un act delegat în 

conformitate cu articolul 16 în vederea: 

 (a) completării alineatului (1) pentru a se 

stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate 

economică contribuie în mod substanțial 

la obiectivele sociale; 

 (b) completării articolului 12 pentru a se 

stabili criteriile tehnice de examinare 

pentru fiecare obiectiv social relevant cu 

scopul de a determina dacă se consideră 

că, în sensul prezentului regulament, o 

activitate economică în privința căreia 

criteriile de examinare sunt stabilite în 

temeiul literei (a) de la prezentul alineat, 

aduce daune semnificative unuia sau mai 

multora dintre obiectivele respective. 

 3. Comisia adoptă actul delegat menționat 

la alineatul (2) la (1 iulie 2021), cu scopul 

de a asigura intrarea acestuia în vigoare 

la (31 decembrie 2021).  

Or. en 

 

Amendamentul  498 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 11a 

 Contribuția substanțială la protecția 

mediului prin creșterea economică 

durabilă 

 1. Se consideră că o activitate economică 

contribuie în mod substanțial la protecția 

mediului prin creșterea economică 

durabilă în cazul în care randamentul 

specific al activității respective este cel 

puțin egal cu ritmul global de creștere sau 

în cazul în care valoarea de piață a 

întreprinderii care desfășoară activitatea 

economică respectivă crește într-un ritm 

cel puțin egal cu ritmul global de creștere. 

Perioada de referință pentru examinarea 

ritmului de creștere o reprezintă ultimii 

trei ani. Pentru a fi considerate durabile 

și pentru a nu submina creșterea 

economică durabilă și, prin urmare, nici 

oportunitățile de investiții în activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului pe care le generează aceasta, 

investițiile trebuie să îndeplinească 

criteriile următoare: 

 (a) cel/cei care poartă răspunderea pentru 

activitatea economică este 

indisponibil/sunt indisponibili în caz de 

faliment; 

 (b) activitatea economică prezintă un grad 

corespunzător de diversificare către alte 

activități economice. Activitatea 

economică se desfășoară în combinație cu 

trei alte activități economice din sectoare 

de piață diferite față de cel specific 

activității economice respective. 

 (c) conform previziunilor asupra 

randamentului său, activitatea economică 

are un profil de risc defensiv și oferă o 

perspectivă pe termen lung; 

 (d) abaterea standard a valorii de piață a 

activității economice nu depășește 66,6 % 

în ultimii trei ani; 
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 2. Comisia adoptă un act delegat în 

conformitate cu articolul 17 în vederea: 

 (a) completării alineatului (1) pentru a se 

stabili criteriile tehnice de examinare cu 

scopul de a determina în ce condiții se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o anumită activitate 

economică contribuie în mod substanțial 

la protecția mediului prin creșterea 

economică durabilă; 

 (b) completării articolului 13 pentru a se 

stabili criteriile tehnice de examinare 

pentru fiecare obiectiv de mediu relevant 

cu scopul de a determina dacă se 

consideră că, în sensul prezentului 

regulament, o activitate economică în 

privința căreia criteriile de examinare 

sunt stabilite în temeiul literei (a) de la 

prezentul alineat, aduce daune 

semnificative unuia sau mai multora 

dintre aceste obiective. 

 3. Comisia stabilește criteriile tehnice de 

examinare menționate la alineatul (2) 

reunindu-le într-un singur act delegat și 

luând în considerare cerințele stabilite la 

articolul 15. 

 4. Comisia adoptă actul delegat menționat 

la alineatul (2) până la 1 iulie 2022, cu 

scopul de a asigura aplicarea acestuia la 

31 decembrie 2022. 

Or. de 

Justificare 

Menschen beginnen ab einem Bruttoinlandsprodukt von ca. 4500€ zunehmend, ein 

umweltbewusstes Konsum- und Investitionsverhalten zu entwickeln. Aus der Perspektive des 

Umweltschutzes heraus, ist es daher notwendig, so viele Menschen wie möglich in die Lage zu 

versetzen, ein solches Umweltbewusstsein zu entwickeln, indem man sie bei der stetigen 

Akkumulation von Kapital und seinen Renditen unterstützt. Eine risikobehaftete 

Wirtschaftstätigkeit kann deshalb nicht als ökologisch nachhaltig gelten. Die EU sollte 

deshalb keine Kaufempfehlungen für risikoreiche Wirtschaftstätigkeiten geben. 

 

Amendamentul  499 
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Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 12 eliminat 

Daune semnificative aduse obiectivelor de 

mediu 

 

În sensul articolului 3 litera (b), se 

consideră că o activitate economică aduce 

daune semnificative: 

 

(a) atenuării schimbărilor climatice în 

cazul în care activitatea respectivă 

generează emisii semnificative de gaze cu 

efect de seră; 

 

(b) adaptării la schimbările climatice în 

cazul în care activitatea respectivă duce la 

creșterea efectului negativ al schimbărilor 

climatice actuale și preconizate, pentru 

mediul natural și construit în care această 

activitate are loc și în afara acestuia; 

 

(c) utilizării durabile și protecției 

resurselor de apă și a celor marine în 

cazul în care activitatea respectivă este 

nocivă într-o măsură semnificativă pentru 

starea bună a apelor Uniunii, inclusiv a 

apelor dulci, a apelor de tranziție și a 

apelor de coastă, sau pentru o stare 

ecologică bună a apelor marine ale 

Uniunii; 

 

(d) economiei circulare și prevenirii 

generării de deșeuri și reciclării acestora 

în cazul în care activitatea respectivă duce 

la ineficiențe semnificative în utilizarea 

materialelor în una sau mai multe etape 

ale ciclului de viață al produselor, inclusiv 

în ceea ce privește durabilitatea ori 

potențialul produselor de a fi reparate, 

optimizate, reutilizate sau reciclate; sau în 

cazul în care activitatea respectivă duce la 

o creștere semnificativă a generării, a 

incinerării sau a eliminării deșeurilor; 

 

(e) prevenirii și controlului poluării în  
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cazul în care activitatea respectivă duce la 

o creștere semnificativă a emisiilor de 

poluanți în aer, apă și sol în comparație 

cu situația existentă înainte de demararea 

acestei activități; 

(f) ecosistemelor sănătoase în cazul în 

care activitatea respectivă este nocivă într-

o măsură semnificativă pentru starea 

bună a ecosistemelor. 

 

Or. en 

Justificare 

Criteriile enumerate în acest articol sunt atât de nespecifice încât sunt lipsite de sens. 

 

Amendamentul  500 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

12 Daune semnificative aduse 

obiectivelor de mediu 

12 Daune semnificative aduse 

obiectivelor de mediu și sociale 

Or. en 

 

Amendamentul  501 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Daune semnificative aduse obiectivelor de 

mediu 

Daune semnificative aduse obiectivelor de 

mediu și sociale 

Or. en 
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Amendamentul  502 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Daune semnificative aduse obiectivelor de 

mediu 

Daune semnificative aduse obiectivelor de 

mediu și sociale 

Or. en 

 

Amendamentul  503 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul articolului 3 litera (b), se 

consideră că o activitate economică aduce 

daune semnificative: 

În sensul articolului 3 litera (b), ținând 

seama de întregul său ciclu de viață, în 

măsura în care sunt disponibile informații 

relevante, se consideră că o activitate 

economică aduce daune semnificative: 

Or. en 

Justificare 

Abordarea privind evaluarea ciclului de viață este mai adecvată, deoarece produsele pot 

aduce alte avantaje legate de durabilitate, în cadrul lanțului de aprovizionare, ca urmare a 

îmbunătățirii produsului la nivelurile superioare ale lanțului. De asemenea, acestea ar trebui 

recunoscute pentru a oferi o imagine completă. 

 

Amendamentul  504 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul articolului 3 litera (b), se În sensul articolului 3 litera (b), se 
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consideră că o activitate economică aduce 

daune semnificative: 

consideră că o activitate economică, ținând 

seama de ciclul său de viață, aduce daune 

semnificative: 

Or. en 

 

Amendamentul  505 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul articolului 3 litera (b), se 

consideră că o activitate economică aduce 

daune semnificative: 

În sensul articolului 3 litera (b) și al 

articolului 3a se consideră că o activitate 

economică aduce daune semnificative: 

Or. en 

Justificare 

Modificare tehnică necesară pentru facilitarea înființării unei categorii maro la articolul 3a 

(nou). 

 

Amendamentul  506 

Ivo Belet 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) atenuării schimbărilor climatice în 

cazul în care activitatea respectivă 

generează emisii semnificative de gaze cu 

efect de seră; 

(a) atenuării schimbărilor climatice în 

cazul în care activitatea respectivă 

generează emisii semnificative de gaze cu 

efect de seră într-o măsură mai mare 

decât contribuția acestora la un obiectiv 

de mediu; 

Or. en 
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Justificare 

Pentru a sprijini decarbonizarea sectoarelor care generează în mod tradițional o cantitate 

semnificativă de emisii de gaze cu efect de seră, ar trebui să se considere că activitățile care 

realizează o reducere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră nu aduc daune 

semnificative. 

 

Amendamentul  507 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) atenuării schimbărilor climatice în 

cazul în care activitatea respectivă 

generează emisii semnificative de gaze cu 

efect de seră; 

(a) influenței factorilor umani asupra 

schimbărilor climatice în cazul în care 

activitatea respectivă generează emisii 

semnificative de gaze cu efect de seră; 

Or. de 

 

Amendamentul  508 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) economiei circulare și prevenirii 

generării de deșeuri și reciclării acestora în 

cazul în care activitatea respectivă duce la 

ineficiențe semnificative în utilizarea 

materialelor în una sau mai multe etape ale 

ciclului de viață al produselor, inclusiv în 

ceea ce privește durabilitatea ori potențialul 

produselor de a fi reparate, optimizate, 

reutilizate sau reciclate; sau în cazul în care 

activitatea respectivă duce la o creștere 

semnificativă a generării, a incinerării sau a 

eliminării deșeurilor; 

(d) economiei circulare și prevenirii 

generării de deșeuri și reciclării acestora în 

cazul în care activitatea respectivă duce la 

ineficiențe semnificative în utilizarea 

materialelor în una sau mai multe etape ale 

ciclului de viață al produselor, inclusiv în 

ceea ce privește durabilitatea ori potențialul 

produselor de a fi reparate, optimizate, 

reutilizate sau reciclate; sau în cazul în care 

activitatea respectivă duce la o creștere 

semnificativă a generării, a incinerării sau a 

eliminării deșeurilor ori în cazul în care 

pentru deșeurile generate din activitatea 

respectivă nu există instalații municipale 
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operaționale de eliminare; 

Or. en 

 

Amendamentul  509 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) economiei circulare și prevenirii 

generării de deșeuri și reciclării acestora în 

cazul în care activitatea respectivă duce la 

ineficiențe semnificative în utilizarea 

materialelor în una sau mai multe etape ale 

ciclului de viață al produselor, inclusiv în 

ceea ce privește durabilitatea ori potențialul 

produselor de a fi reparate, optimizate, 

reutilizate sau reciclate; sau în cazul în care 

activitatea respectivă duce la o creștere 

semnificativă a generării, a incinerării sau 

a eliminării deșeurilor; 

(d) economiei circulare și prevenirii 

generării de deșeuri și reciclării acestora în 

cazul în care activitatea respectivă duce la 

ineficiențe semnificative în utilizarea 

materialelor în una sau mai multe etape ale 

ciclului de viață al produselor, inclusiv în 

ceea ce privește durabilitatea ori potențialul 

produselor de a fi reparate, optimizate, 

reutilizate sau reciclate; sau în cazul în care 

activitatea respectivă duce la o creștere 

semnificativă a generării și  a eliminării 

deșeurilor, inclusiv a incinerării și a 

depozitării deșeurilor, contrar articolului 

4 din Directiva 2008/98/CE; 

Or. en 

 

Amendamentul  510 

Jørn Dohrmann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) economiei circulare și prevenirii 

generării de deșeuri și reciclării acestora în 

cazul în care activitatea respectivă duce la 

ineficiențe semnificative în utilizarea 

materialelor în una sau mai multe etape ale 

ciclului de viață al produselor, inclusiv în 

ceea ce privește durabilitatea ori potențialul 

(d) economiei circulare și prevenirii 

generării de deșeuri și reciclării acestora în 

cazul în care activitatea respectivă duce la 

ineficiențe semnificative în utilizarea 

materialelor în una sau mai multe etape ale 

ciclului de viață al produselor, inclusiv în 

ceea ce privește durabilitatea ori potențialul 
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produselor de a fi reparate, optimizate, 

reutilizate sau reciclate; sau în cazul în care 

activitatea respectivă duce la o creștere 

semnificativă a generării, a incinerării sau 

a eliminării deșeurilor; 

produselor de a fi reparate, optimizate, 

reutilizate sau reciclate; sau în cazul în care 

activitatea respectivă duce la o creștere 

semnificativă a generării deșeurilor sau la 

devieri nejustificate de la ierarhia 

deșeurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  511 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) prevenirii și controlului poluării în 

cazul în care activitatea respectivă duce la 

o creștere semnificativă a emisiilor de 

poluanți în aer, apă și sol în comparație cu 

situația existentă înainte de demararea 

acestei activități; 

 

(e) prevenirii și controlului poluării în 

cazul în care activitatea respectivă duce la 

o creștere semnificativă a emisiilor de 

poluanți în aer, apă și sol sau la un 

consum semnificativ al solului fertil în 

comparație cu situația existentă înainte de 

demararea acestei activități; 

Or. it 

Amendamentul  512 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera fa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) obiective sociale, în cazul în care 

activitatea respectivă este nocivă pentru: 

 a. egalitatea, incluziunea socială și 

coeziunea socială, în cazul în care 

activitatea duce la accentuarea 

semnificativă a vulnerabilităților sau a 

marginalizării în rândul populației 

afectate; 

 b. reducerea sărăciei, în cazul în care 

activitatea sporește semnificativ 



 

PE632.154v01-00 66/136 AM\1172567RO.docx 

RO 

deprivările în rândul populației afectate; 

 c. accesul echitabil la produsele 

alimentare sau securitatea alimentară, în 

cazul în care activitatea cauzează 

reducerea semnificativă a accesului la 

aprovizionarea cu alimente sau creșterea 

semnificativă a poluării solului sau a 

apei, având ca rezultat o productivitate 

agricolă redusă; 

 d. accesul echitabil la servicii de asistență 

medicală, în cazul în care activitatea 

aduce daune, într-o măsură semnificativă, 

personalului medical, produselor sau 

serviciilor medicale ori restricționează 

substanțial accesul la aceste servicii; 

 e. accesul echitabil la educație și formare 

profesională de calitate, în cazul în care 

activitatea aduce daune, într-o măsură 

semnificativă, cadrelor, materialelor sau 

serviciilor didactice ori restricționează în 

mod semnificativ accesul la aceste 

servicii; 

 f. accesul echitabil la protecție socială, în 

cazul în care activitatea aduce daune, 

într-o măsură semnificativă, programelor, 

profesioniștilor, materialelor sau 

serviciilor ori restricționează în mod 

semnificativ accesul la aceste servicii; 

 g. accesul echitabil la locuințe de calitate, 

în cazul în care activitatea afectează 

accesibilitatea locuințelor; 

 h. accesul echitabil la alte servicii 

esențiale, în cazul în care activitatea 

aduce daune într-o măsură semnificativă, 

profesioniștilor, materialelor sau 

serviciului ori restricționează în mod 

semnificativ accesul la aceste servicii. 

Or. en 

 

Amendamentul  513 

Luigi Morgano 
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Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera fa (nouă) 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera fa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) obiectivelor sociale, în cazul în 

care activitatea respectivă aduce daune 

incluziunii și coeziunii sociale, securității 

alimentare, accesului la servicii sau 

produse de asistență medicală, accesului 

la educație și formare profesională, 

accesului la protecție socială, 

accesibilității locuințelor, accesului la 

serviciile esențiale sau are legătură cu 

comercializarea iresponsabilă a 

alcoolului, cu activitățile de jocuri de 

noroc cu șanse mari de câștig, cu 

producția sau distribuția de material 

pornografic, producția sau vânzarea de 

arme care nu respectă Tratatul ONU 

privind comerțul cu arme1a, activități 

speculative precum speculațiile cu 

alimentele și materii prime sau se 

desfășoară în cooperare cu părți care 

încalcă drepturile politice și civile și 

furnizează produse și servicii strategice 

părților care contribuie direct la 

încălcarea drepturilor politice și civile; 

 _________________ 

 1a Tratatul privind comerțul cu arme 

(ATT) adoptat de Adunarea Generală a 

ONU la 2 aprilie 2013. https://unoda-

web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2013/06/English7.pdf 

Or. en 

 

Amendamentul  514 

Simona Bonafè, Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera fa (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) obiectivelor sociale, în cazul în 

care activitatea respectivă este nocivă 

pentru incluziunea, coeziunea și protecția 

socială; 

Or. en 

 

Amendamentul  515 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 – litera fa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) realizării unui nivel ridicat de 

dezvoltare socială, de incluziune socială și 

egalitate, în cazul în care activitatea 

respectivă conduce la inegalitate 

socioeconomică și la excluziune socială 

sau la o creștere semnificativă a gradului 

de deprivare în rândul populației afectate 

ori restricționează în mod semnificativ 

accesul la bunurile și serviciile esențiale; 

Or. en 

 

Amendamentul  516 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Comisia adoptă acte delegate, în 

conformitate cu articolul 16, în sensul 

articolului 3a, pentru a stabili criterii 

tehnice de examinare pentru fiecare 

obiectiv de mediu relevant, pentru a 

determina dacă se consideră că o 

activitate economică aduce daune 
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semnificative unuia sau mai multora 

dintre obiectivele respective, ținând 

seama, dacă este cazul, de cerințele 

prevăzute la articolul 14. 

 Comisia adoptă actele delegate până la 1 

iulie 2022, cu scopul de a asigura intrarea 

în vigoare la 31 decembrie 2022. 

Or. en 

Justificare 

Modificare tehnică necesară pentru a operaționaliza categoria maro (articolul 3a nou) prin 

intermediul criteriilor tehnice de examinare. 

 

Amendamentul  517 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Garanțiile minime menționate la articolul 3 

litera (c) sunt proceduri aplicate de 

întreprinderea care desfășoară o activitate 

economică pentru a asigura respectarea 

principiilor și drepturilor stabilite în cele 

opt convenții fundamentale identificate în 

Declarația cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă 

a Organizației Internaționale a Muncii, și 

anume: dreptul de a nu fi supus muncii 

forțate, libertatea de asociere, dreptul 

lucrătorilor de se organiza, dreptul la 

negociere colectivă, egalitatea de 

remunerare între bărbați și femei pentru 

munca având o valoare egală, 

nediscriminarea în ceea ce privește 

oportunitățile și tratamentul legate de 

ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiei, precum și dreptul de a nu fi 

supus exploatării prin muncă a copiilor. 

Garanțiile minime menționate la articolul 3 

litera (c) sunt proceduri aplicate de 

întreprinderea care desfășoară o activitate 

economică pentru a asigura faptul că se 

respectă următoarele: 
(a) principiile și drepturile stabilite în cele 

opt convenții fundamentale identificate în 

Declarația cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă 

a Organizației Internaționale a Muncii, și 

anume: dreptul de a nu fi supus muncii 

forțate, libertatea de asociere, dreptul 

lucrătorilor de se organiza, dreptul la 

negociere colectivă, egalitatea de 

remunerare între bărbați și femei pentru 

munca având o valoare egală, 

nediscriminarea în ceea ce privește 

oportunitățile și tratamentul legate de 

ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiei, precum și dreptul de a nu fi 

supus exploatării prin muncă a copiilor. 

(b) Carta Internațională a Drepturilor 

Omului 



 

PE632.154v01-00 70/136 AM\1172567RO.docx 

RO 

(c) Carta drepturilor fundamentale a UE 

(d) Principiile directoare ale ONU privind 

afacerile și drepturile omului  

(e) Orientările OCDE privind 

întreprinderile multinaționale 

2. Garanțiile minime sunt puse în aplicare 

de întreprinderea care desfășoară o 

activitate economică prin intermediul 

procedurilor privind obligația de 

diligență, în concordanță cu standardele 

internaționale relevante și cu următoarele 

principii: 

(a) țin seama de natura și amploarea 

operațiunilor întreprinderii, de lanțurile 

de aprovizionare și relațiile de afaceri; 

(b) evaluează și abordează impactul 

negativ al activității economice asupra 

drepturilor omului, precum și al 

produselor și serviciilor utilizate și 

produse de activitatea economică 

respectivă, în special ținând seama de 

producerea, utilizarea și, dacă este cazul, 

scoaterea din uz; 

(c) se bazează pe riscuri, ceea ce 

înseamnă că nivelul de diligență aplicat 

ar trebui să fie proporțional cu gravitatea 

și probabilitatea impactului negativ. 

Trebuie acordată prioritate în primul rând 

prevenirii efectelor negative și, în cazul în 

care prevenirea nu este posibilă, 

atenuării, prevenirii repetării și, dacă este 

cazul, remedierii consecințelor; 

(d) sunt sprijinite de politicile și sistemele 

de gestionare relevante pentru a consolida 

o abordare sistematică, proactivă și 

reactivă a identificării și gestionării 

continue a impactului asupra drepturilor 

omului; 

(e) se informează menținând contactul cu 

părțile interesate, inclusiv cu lucrătorii 

sau cu alte persoane sau grupuri care ar 

putea fi afectate; 

(f) furnizează informații relevante 

investitorilor și altor părți interesate 

pentru a le permite să evalueze 

respectarea garanțiilor minime. 

4. Comisia este abilitată să completeze 

prezentul articol printr-un act delegat 
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care să precizeze criteriile care permit să 

se determine dacă cerințele prevăzute la 

prezentul articol sunt respectate. Comisia 

adoptă acest act delegat până la 31 

decembrie 2019. 

Or. en 

 

Amendamentul  518 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Garanțiile minime menționate la articolul 3 

litera (c) sunt proceduri aplicate de 

întreprinderea care desfășoară o activitate 

economică pentru a asigura respectarea 

principiilor și drepturilor stabilite în cele 

opt convenții fundamentale identificate în 

Declarația cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă 

a Organizației Internaționale a Muncii, și 

anume: dreptul de a nu fi supus muncii 

forțate, libertatea de asociere, dreptul 

lucrătorilor de se organiza, dreptul la 

negociere colectivă, egalitatea de 

remunerare între bărbați și femei pentru 

munca având o valoare egală, 

nediscriminarea în ceea ce privește 

oportunitățile și tratamentul legate de 

ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiei, precum și dreptul de a nu fi 

supus exploatării prin muncă a copiilor. 

Garanțiile minime menționate la articolul 3 

litera (c) sunt proceduri aplicate de 

întreprinderea care desfășoară o activitate 

economică pentru a asigura faptul că se 

respectă următoarele: 
(a) principiile și drepturile stabilite în cele 

opt convenții fundamentale identificate în 

Declarația cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă 

a Organizației Internaționale a Muncii, și 

anume: dreptul de a nu fi supus muncii 

forțate, libertatea de asociere, dreptul 

lucrătorilor de se organiza, dreptul la 

negociere colectivă, egalitatea de 

remunerare între bărbați și femei pentru 

munca având o valoare egală,  

nediscriminarea în ceea ce privește 

oportunitățile și tratamentul legate de 

ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiei, precum și dreptul de a nu fi 

supus exploatării prin muncă a copiilor. 

(b) Carta Internațională a Drepturilor 

Omului; 

(c) Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene; 

(d) Principiile directoare ale ONU privind 

afacerile și drepturile omului; 

(e) Capitolele IV și V din Liniile 

directoare OECD pentru întreprinderile 

multinaționale, referitoare la drepturile 
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omului și la relațiile industriale și de 

muncă; 

(f) Dacă este relevant și aplicabil: 

Orientările voluntare ale FAO privind 

guvernanța responsabilă a proprietății 

funciare, a locurilor de pescuit și a 

pădurilor în contextul securității 

alimentare naționale și Declarația ONU 

privind drepturile popoarelor indigene. 

Or. en 

 

Amendamentul  519 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Garanțiile minime menționate la articolul 3 

litera (c) sunt proceduri aplicate de 

întreprinderea care desfășoară o activitate 

economică pentru a asigura respectarea 

principiilor și drepturilor stabilite în cele 

opt convenții fundamentale identificate în 

Declarația cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de 

muncă a Organizației Internaționale a 

Muncii, și anume: dreptul de a nu fi 

supus muncii forțate, libertatea de 

asociere, dreptul lucrătorilor de se 

organiza, dreptul la negociere colectivă, 

egalitatea de remunerare între bărbați și 

femei pentru munca având o valoare 

egală, nediscriminarea în ceea ce privește 

oportunitățile și tratamentul legate de 

ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiei, precum și dreptul de a nu fi 

supus exploatării prin muncă a copiilor. 

Garanțiile minime menționate la articolul 3 

litera (c) sunt proceduri aplicate de 

întreprinderea care desfășoară o activitate 

economică pentru a asigura faptul că se 

respectă cel puțin următoarele: 

Or. en 

 

Amendamentul  520 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Garanțiile minime menționate la articolul 3 

litera (c) sunt proceduri aplicate de 

întreprinderea care desfășoară o activitate 

economică pentru a asigura respectarea 

principiilor și drepturilor stabilite în cele 

opt convenții fundamentale identificate în 

Declarația cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă 

a Organizației Internaționale a Muncii, și 

anume: dreptul de a nu fi supus muncii 

forțate, libertatea de asociere, dreptul 

lucrătorilor de se organiza, dreptul la 

negociere colectivă, egalitatea de 

remunerare între bărbați și femei pentru 

munca având o valoare egală, 

nediscriminarea în ceea ce privește 

oportunitățile și tratamentul legate de 

ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiei, precum și dreptul de a nu fi 

supus exploatării prin muncă a copiilor. 

Garanțiile minime menționate la articolul 3 

litera (c) sunt proceduri aplicate de 

întreprinderea care desfășoară o activitate 

economică pentru a asigura faptul că se 

respectă următoarele: 
(a) principiile și drepturile stabilite în cele 

opt convenții fundamentale identificate în 

Declarația cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă 

a Organizației Internaționale a Muncii, și 

anume: dreptul de a nu fi supus muncii 

forțate, libertatea de asociere, dreptul 

lucrătorilor de se organiza, dreptul la 

negociere colectivă, egalitatea de 

remunerare între bărbați și femei pentru 

munca având o valoare egală, 

nediscriminarea în ceea ce privește 

oportunitățile și tratamentul legate de 

ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiei, precum și dreptul de a nu fi 

supus exploatării prin muncă a copiilor; 

(b) Cadrul de la Sendai pentru reducerea 

riscurilor de dezastre pentru perioada 

2015-2030; 

(c) Dacă este relevant și aplicabil: 

Orientările voluntare ale FAO privind 

guvernanța responsabilă a proprietății 

funciare, a locurilor de pescuit și a 

pădurilor în contextul securității 

alimentare naționale și Declarația ONU 

privind drepturile popoarelor indigene. 

Or. en 

 

Amendamentul  521 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Garanțiile minime menționate la articolul 3 

litera (c) sunt proceduri aplicate de 

întreprinderea care desfășoară o activitate 

economică pentru a asigura respectarea 

principiilor și drepturilor stabilite în cele 

opt convenții fundamentale identificate în 

Declarația cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă 

a Organizației Internaționale a Muncii, și 

anume: dreptul de a nu fi supus muncii 

forțate, libertatea de asociere, dreptul 

lucrătorilor de se organiza, dreptul la 

negociere colectivă, egalitatea de 

remunerare între bărbați și femei pentru 

munca având o valoare egală, 

nediscriminarea în ceea ce privește 

oportunitățile și tratamentul legate de 

ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiei, precum și dreptul de a nu fi 

supus exploatării prin muncă a copiilor. 

Garanțiile minime menționate la articolul 3 

litera (c) sunt proceduri aplicate de 

întreprinderea care desfășoară o activitate 

economică pentru a asigura respectarea 

principiilor și drepturilor stabilite în cele 

opt convenții fundamentale identificate în 

Declarația cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă 

a Organizației Internaționale a Muncii, și 

anume: dreptul de a nu fi supus muncii 

forțate, libertatea de asociere, dreptul 

lucrătorilor de se organiza, dreptul la 

negociere colectivă, egalitatea de 

remunerare între bărbați și femei pentru 

munca având o valoare egală, 

nediscriminarea în ceea ce privește 

oportunitățile și tratamentul legate de 

ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiei, precum și dreptul de a nu fi 

supus exploatării prin muncă a copiilor. 

Standardele respective sunt utilizate ca 

etalon suficient pentru a determina dacă o 

activitate economică poate fi considerată 

durabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  522 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Garanțiile minime menționate la articolul 3 

litera (c) sunt proceduri aplicate de 

întreprinderea care desfășoară o activitate 

economică pentru a asigura respectarea 

principiilor și drepturilor stabilite în cele 

opt convenții fundamentale identificate în 

Declarația cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă 

Garanțiile minime menționate la articolul 3 

litera (c) sunt proceduri aplicate de 

întreprinderea care desfășoară o activitate 

economică pentru a asigura respectarea 

principiilor și drepturilor stabilite în 

Pilonul european al drepturilor sociale și 

în cele opt convenții fundamentale 

identificate în Declarația cu privire la 
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a Organizației Internaționale a Muncii, și 

anume: dreptul de a nu fi supus muncii 

forțate, libertatea de asociere, dreptul 

lucrătorilor de se organiza, dreptul la 

negociere colectivă, egalitatea de 

remunerare între bărbați și femei pentru 

munca având o valoare egală, 

nediscriminarea în ceea ce privește 

oportunitățile și tratamentul legate de 

ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiei, precum și dreptul de a nu fi 

supus exploatării prin muncă a copiilor. 

principiile și drepturile fundamentale la 

locul de muncă a Organizației 

Internaționale a Muncii, și anume: dreptul 

de a nu fi supus muncii forțate, libertatea 

de asociere, dreptul lucrătorilor de se 

organiza, dreptul la negociere colectivă, 

egalitatea de remunerare între bărbați și 

femei pentru munca având o valoare egală, 

nediscriminarea în ceea ce privește 

oportunitățile și tratamentul legate de 

ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiei, precum și dreptul de a nu fi 

supus exploatării prin muncă a copiilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  523 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2. Garanțiile minime sunt puse în aplicare 

de întreprinderea care desfășoară o 

activitate economică aplicând proceduri 

privind obligația de diligență, în 

conformitate cu Principiile directoare ale 

ONU privind afacerile și drepturile 

omului și Orientările OCDE privind 

diligența necesară pentru o conduită 

responsabilă în afaceri (2018). În acest 

context, obligația de diligență înseamnă 

procedura (sau setul de proceduri) pe care 

întreprinderile o urmează pentru a 

identifica, a preveni, a atenua și a ține 

seama de modul în care abordează 

impactul negativ potențial și real pe care 

îl au asupra drepturilor omului, inclusiv 

asupra drepturilor omului ale 

lucrătorilor, în contextul activității 

economice a întreprinderii, al lanțurilor 

de aprovizionare și al relațiilor de afaceri. 

Or. en 
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Amendamentul  524 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3. Procedurile privind obligația de 

diligență ar trebui să se bazeze pe 

următoarele principii stabilite în 

Principiile directoare ale ONU privind 

afacerile și drepturile omului și cerințele 

privind criteriile tehnice de examinare 

prevăzute la articolul 14: 

 (a) țin seama de natura și amploarea 

operațiunilor întreprinderii, de lanțurile 

de aprovizionare și relațiile de afaceri;. 

 (b) evaluează și abordează impactul 

negativ al activității economice asupra 

drepturilor omului, precum și al 

produselor și serviciilor utilizate și 

produse de activitatea economică 

respectivă, în special ținând seama de 

producerea, utilizarea și, dacă este cazul, 

scoaterea lor din uz; 

 (c) se bazează pe riscuri, ceea ce 

înseamnă că nivelul de diligență aplicat 

ar trebui să fie proporțional cu gravitatea 

și probabilitatea impactului negativ. 

Trebuie acordată prioritate în primul rând 

prevenirii efectelor negative și, în cazul în 

care prevenirea nu este posibilă, 

atenuării, prevenirii repetării și, dacă este 

cazul, remedierii consecințelor; 

 (d) sunt sprijinite de politicile și sistemele 

de gestionare relevante pentru a consolida 

o abordare sistematică, proactivă și 

reactivă a identificării și gestionării 

continue a impactului asupra drepturilor 

omului; 

 (e) se informează menținând contactul cu 

părțile interesate, inclusiv cu lucrătorii 

sau cu alte persoane sau grupuri care ar 
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putea fi afectate; 

 (f) furnizează informații relevante 

investitorilor și altor părți interesate 

pentru a le permite să evalueze 

respectarea garanțiilor minime. 

Or. en 

 

Amendamentul  525 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (a) principiile și drepturile stabilite în cele 

opt convenții fundamentale identificate în 

Declarația Organizației Internaționale a 

Muncii cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de 

muncă, și anume: dreptul de a nu fi supus 

muncii forțate, libertatea de asociere, 

dreptul lucrătorilor de se organiza, 

dreptul la negociere colectivă, egalitatea 

de remunerare între bărbați și femei 

pentru munca având o valoare egală, 

nediscriminarea în ceea ce privește 

oportunitățile și tratamentul legate de 

ocuparea forței de muncă și exercitarea 

profesiei, precum și dreptul de a nu fi 

supus exploatării prin muncă a copiilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  526 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (b) principiile ONU pentru investiții 

responsabile - cadru de raportare 

Or. en 

 

Amendamentul  527 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (c) Ghidul OCDE - Conduită responsabilă 

în afaceri pentru investitorii instituționali 

- Considerații esențiale privind obligația 

de diligență în temeiul Orientărilor OCDE 

pentru investitorii multinaționali (2017) 

Or. en 

 

Amendamentul  528 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 d (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (d) Întreprinderea trebuie să asigure 

garanțiile minime, aplicând totodată 

proceduri privind obligația de diligență, 

menite să asigure că identificarea și 

gestionarea riscurilor legate de 

durabilitate sunt integrate suficient în 

procesul decizional referitor la investiții, 

solicitând investitorilor să identifice, să 

prevină, să atenueze și să țină seama de 

factorii de mediu, sociali și de 

guvernanță. 

Or. en 
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Amendamentul  529 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Criteriile tehnice de examinare 

adoptate în conformitate cu articolul 6 

alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), 

articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul 

(2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 

alineatul (2): 

1. Criteriile tehnice de examinare 

adoptate în conformitate cu articolul 6 

alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), 

articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul 

(2), articolul 10 alineatul (2), articolul 11 

alineatul (2) și articolul 11a alineatul (2): 

Or. en 

 

Amendamentul  530 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) identifică cele mai relevante 

contribuții potențiale pentru obiectivul de 

mediu vizat, având în vedere nu doar 

impactul pe termen scurt al unei anumite 

activități economice, ci și impactul 

aceleiași activități pe termen mai lung; 

(a) identifică cele mai relevante 

contribuții potențiale pentru obiectivul de 

mediu vizat, având în vedere nu doar 

impactul pe termen scurt al unei anumite 

activități economice, ci și impactul 

aceleiași activități pe termen mai lung 

utilizând o abordare dinamică, bazată pe 

o analiză a scenariilor privind clima și 

mediul, dacă este disponibilă, care include 

diferențele regionale și sectoriale din 

cadrul economiei reale; 

Or. en 

 

Amendamentul  531 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) identifică cele mai relevante 

contribuții potențiale pentru obiectivul de 

mediu vizat, având în vedere nu doar 

impactul pe termen scurt al unei anumite 

activități economice, ci și impactul 

aceleiași activități pe termen mai lung; 

(a) identifică cele mai relevante 

contribuții potențiale pentru obiectivul de 

mediu vizat, având în vedere nu doar 

impactul pe termen scurt al unei anumite 

activități economice, ci și impactul 

aceleiași activități pe termen mai lung și a 

investițiilor deja planificate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  532 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) identifică cele mai relevante 

contribuții potențiale pentru obiectivul de 

mediu vizat, având în vedere nu doar 

impactul pe termen scurt al unei anumite 

activități economice, ci și impactul 

aceleiași activități pe termen mai lung; 

(a) identifică cele mai relevante 

contribuții potențiale pentru obiectivul de 

mediu sau social vizat, având în vedere nu 

doar impactul pe termen scurt al unei 

anumite activități economice, ci și impactul 

aceleiași activități pe termen mai lung; 

Or. en 

 

Amendamentul  533 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) se bazează pe indicatori 

armonizați; 

Or. en 
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Amendamentul  534 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sunt calitative sau cantitative sau 

ambele și conțin praguri, acolo unde este 

posibil; 

(c) sunt calitative sau cantitative sau 

ambele și conțin praguri, acolo unde este 

posibil, luând în considerare beneficiile 

globale în ceea ce privește durabilitatea 

socială și de mediu; 

Or. en 

 

Amendamentul  535 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sunt calitative sau cantitative sau 

ambele și conțin praguri, acolo unde este 

posibil; 

(c) sunt calitative sau cantitative sau 

ambele și conțin praguri, acolo unde este 

posibil, și investiții planificate; 

Or. en 

 

Amendamentul  536 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sunt calitative sau cantitative sau 

ambele și conțin praguri, acolo unde este 

posibil; 

(c) sunt calitative sau cantitative sau 

ambele și conțin praguri sau măsuri de 

atenuare, acolo unde este posibil; 

Or. en 



 

PE632.154v01-00 82/136 AM\1172567RO.docx 

RO 

 

Amendamentul  537 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) se bazează pe dovezi științifice 

concludente și țin seama, acolo unde este 

cazul, de principiul precauției consacrat la 

articolul 191 din TFUE; 

(e) se bazează pe dovezi științifice 

concludente sau, în absența acestora, se 

bazează pe consensul științific global 

predominant, și țin seama, acolo unde este 

cazul, de principiul precauției consacrat la 

articolul 191 din TFUE; 

Or. en 

 

Amendamentul  538 

Jo Leinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) țin seama de impactul asupra 

mediului al activității economice în sine, 

precum și de produsele și serviciile 

furnizate de activitatea economică 

respectivă, în special prin luarea în 

considerare a producției, utilizării și 

scoaterii din uz a acestora; 

(f) țin seama de impactul asupra 

mediului al activității economice în sine, 

precum și de produsele și serviciile 

furnizate de activitatea economică 

respectivă, în special prin luarea în 

considerare a producției, utilizării și 

scoaterii din uz a acestora, inclusiv a 

avantajelor ecologice ale utilizării 

produselor și serviciilor, precum și a 

contribuției produselor intermediare, 

contribuind astfel la evaluarea tuturor 

etapelor, începând cu producția și 

utilizarea, trecând prin întregul lanț 

valoric și prin toate etapele ciclului de 

viață; 

Or. de 
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Amendamentul  539 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) țin seama de impactul asupra 

mediului al activității economice în sine, 

precum și de produsele și serviciile 

furnizate de activitatea economică 

respectivă, în special prin luarea în 

considerare a producției, utilizării și 

scoaterii din uz a acestora; 

(f) țin seama de impactul asupra 

mediului al activității economice în sine, 

precum și de produsele și serviciile 

furnizate de activitatea economică 

respectivă, pe tot parcursul ciclului lor de 

viață, în măsura în care sunt disponibile 

informații relevante, în special prin luarea 

în considerare a producției, utilizării și 

scoaterii din uz a acestora; 

Or. en 

Justificare 

O abordare bazată pe evaluarea ciclului de viață este mai adecvată, deoarece produsele pot 

aduce alte avantaje legate de durabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare, ca urmare a 

îmbunătățirii produsului la nivelurile superioare ale lanțului. De asemenea, acestea ar trebui 

recunoscute pentru a oferi o imagine completă. 

 

Amendamentul  540 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) țin seama de impactul asupra 

mediului al activității economice în sine, 

precum și de produsele și serviciile 

furnizate de activitatea economică 

respectivă, în special prin luarea în 

considerare a producției, utilizării și 

scoaterii din uz a acestora; 

(f) țin seama de impactul asupra 

mediului al activității economice în sine, 

precum și de produsele și serviciile 

furnizate de activitatea economică 

respectivă, în special prin luarea în 

considerare a întregului lanț valoric și a 

ciclului de viață, inclusiv a producției, 

utilizării, reciclării și scoaterii din uz a 

acestora; 

Or. en 



 

PE632.154v01-00 84/136 AM\1172567RO.docx 

RO 

 

Amendamentul  541 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) țin seama de impactul asupra 

mediului al activității economice în sine, 

precum și de produsele și serviciile 

furnizate de activitatea economică 

respectivă, în special prin luarea în 

considerare a producției, utilizării și 

scoaterii din uz a acestora; 

(f) țin seama de impactul asupra 

mediului al activității economice în sine, 

precum și de produsele și serviciile 

furnizate de activitatea economică 

respectivă, în special prin luarea în 

considerare a producției, utilizării și 

scoaterii din uz a acestora prin intermediul 

unei evaluări a ciclului de viață; 

Or. en 

 

Amendamentul  542 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) țin seama de impactul asupra 

mediului al activității economice în sine, 

precum și de produsele și serviciile 

furnizate de activitatea economică 

respectivă, în special prin luarea în 

considerare a producției, utilizării și 

scoaterii din uz a acestora; 

(f) țin seama de impactul asupra 

mediului al activității economice în sine, 

precum și de produsele și serviciile 

furnizate de activitatea economică 

respectivă, pe tot parcursul ciclului de 

viață, în special prin luarea în considerare a 

producției, utilizării și scoaterii din uz a 

acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  543 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 14 – alineatul 1 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) țin seama de impactul asupra 

mediului al activității economice în sine, 

precum și de produsele și serviciile 

furnizate de activitatea economică 

respectivă, în special prin luarea în 

considerare a producției, utilizării și 

scoaterii din uz a acestora; 

(f) țin seama de impactul asupra 

mediului al activității economice în sine, 

precum și de produsele și serviciile 

furnizate de activitatea economică 

respectivă, în special prin luarea în 

considerare a producției, utilizării, 

reciclării și scoaterii din uz a acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  544 

Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera fa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) țin seama de rolul întregului lanț 

valoric, de la prelucrarea materiilor prime 

până la produsul final, în realizarea 

finală a activităților ecologice durabile; 

Or. en 

Justificare 

Activitățile ecologice durabile depind de cooperarea dintre diferite sectoare și actori 

economici de-a lungul lanțurilor valorice industriale. Acest aspect ar trebui să se reflecte în 

criteriile tehnice de examinare pentru activitățile ecologice durabile. 

 

Amendamentul  545 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera g 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) țin seama de natura și de amploarea (g) țin seama de natura și de amploarea 

activității economice și de investițiile 
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activității economice; planificate; 

Or. en 

 

Amendamentul  546 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera ga (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) țin seama de funcționarea 

lanțurilor valorice industriale, 

considerând că activitățile durabile din 

punctul de vedere al mediului sunt 

facilitate de tehnologii și produse 

dezvoltate de mai mulți operatori 

economici; 

Or. en 

 

Amendamentul  547 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) țin seama de impactul potențial 

asupra lichidității de pe piață, de riscul ca 

anumite tipuri de active să se deprecieze 

ca urmare a pierderii din valoare cauzate 

de tranziția la o economie mai durabilă, 

precum și de riscul de a crea stimulente 

inconsecvente; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  548 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 
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Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera ha (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) țin seama dacă o activitate se află 

în tranziție spre o configurație și/sau 

funcționare mai durabile și/sau cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, prin proiecte 

de cercetare și inovare, termene și metode 

specifice ale acestei tranziții; 

Or. en 

Justificare 

Obiectivul este de a-i viza pe cei mai mari poluatori, oferindu-le un stimulent pentru a realiza 

tranziția spre durabilitate. Atunci când aceste investiții vizează tranziția, aceste eforturi 

trebuie să fie stimulate și luate în considerare. 

 

Amendamentul  549 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera ha (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) țin seama dacă o activitate se află 

în tranziție spre o configurație și/sau a 

funcționare durabile, prin proiecte de 

cercetare și inovare, termene și metode 

specifice ale acestei tranziții; 

Or. en 

 

Amendamentul  550 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(i) acoperă toate activitățile economice 

relevante din cadrul unui anumit sector și 

se asigură că activitățile respective sunt 

tratate în mod egal atunci când contribuie 

în mod egal la îndeplinirea unuia sau mai 

multor obiective legate de mediu, pentru a 

evita denaturarea concurenței pe piață; 

(i) acoperă toate activitățile economice 

relevante din cadrul unui sector 

macroeconomic și se asigură că activitățile 

respective sunt tratate în mod egal în ceea 

ce privește riscurile acestora legate de 

durabilitate atunci când contribuie în mod 

egal la îndeplinirea unuia sau mai multor 

obiective legate de mediu, fără a aduce 

daune semnificative altor obiective de 

mediu menționate la articolele 3 și 12, 

pentru a evita denaturarea concurenței pe 

piață; 

Or. en 

 

Amendamentul  551 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera ja (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ja) respectă pe deplin principiul 

subsidiarității, consacrat la articolul 69 și 

în Protocolul nr. 2 la TFUE, și partajarea 

competențelor între statele membre și 

Uniune, astfel cum este consacrat în 

tratate. 

Or. en 

 

Amendamentul  552 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera ja (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ja) sunt specifice sectorului, acolo 

unde este posibil. 
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Or. en 

 

Amendamentul  553 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera ja (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ja) sunt ușor de aplicat și nu sunt prea 

împovărătoare din perspectiva 

conformității. 

Or. en 

Justificare 

Criteriile de examinare nu generează birocrație excesivă. 

 

Amendamentul  554 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Criteriile tehnice de examinare 

menționate la alineatul (1) cuprind, de 

asemenea, criterii pentru activități legate de 

tranziția către o energie curată, în special 

eficiența energetică și energia din surse 

regenerabile, în măsura în care acestea 

contribuie în mod substanțial la oricare 

dintre obiectivele de mediu. 

2. Criteriile tehnice de examinare 

menționate la alineatul (1) cuprind, de 

asemenea, criterii bazate pe indicatori 

pentru activități legate de tranziția către o 

energie curată, către zero emisii de GES, 

în special eficiența energetică și energia 

din surse regenerabile, în măsura în care 

acestea contribuie în mod substanțial la 

oricare dintre obiectivele de mediu. 

Criteriile tehnice de examinare trebuie să 

garanteze că activitățile de producere a 

energiei electrice care, în medie, emit mai 

mult de 100gCO2/kWh sau produc 

deșeuri neregenerabile nu sunt 

considerate activități economice durabile. 

Criteriile tehnice de examinare trebuie 

asigură faptul că activitățile economice 
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care contribuie la crearea unor efecte 

intense de sechestrare a carbonului nu 

sunt considerate activități economice 

durabile, chiar dacă aceste activități au o 

performanță de mediu substanțial mai 

ridicată decât media din industrie. 

Or. en 

 

Amendamentul  555 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Criteriile de examinare menționate 

la articolul 12 alineatul (1a) (nou) 

asigură faptul că activitățile de producere 

a energiei electrice care, în medie, emit 

mai mult de 350gCO2/kWh sau produc 

deșeuri neregenerabile sunt considerate 

activități economice cu un impact negativ 

semnificativ asupra mediului. Criteriile 

tehnice de examinare asigură faptul că 

activitățile economice care contribuie la 

crearea unor efecte intense de sechestrare 

a carbonului sunt considerate activități 

economice cu un impact economic negativ 

semnificativ, chiar dacă aceste activități 

au o performanță de mediu substanțial 

mai ridicată decât media din industrie. 

Or. en 

 

Amendamentul  556 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

[Articolul 14 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 2a. Garanțiile minime sunt puse în 

aplicare de întreprinderea care desfășoară 

o activitate economică aplicând proceduri 

privind obligația de diligență, în 

conformitate cu Principiile directoare ale 

ONU privind afacerile și drepturile 

omului și Orientările OCDE privind 

diligența necesară pentru o conduită 

responsabilă în afaceri (2018). În acest 

context, obligația de diligență înseamnă 

procedura (sau setul de proceduri) pe care 

întreprinderile o urmează pentru a 

identifica, a preveni, a atenua și a ține 

seama de modul în care abordează 

impactul negativ potențial și real pe care 

îl au asupra drepturilor omului, inclusiv 

asupra drepturilor omului ale 

lucrătorilor, în contextul activității 

economice a întreprinderii, al lanțurilor 

de aprovizionare și al relațiilor de afaceri. 

Acest aspect lipsește din proiectul de 

raport. Potrivit celor menționate, 

introducerea explicită a cerinței ca 

întreprinderile să îndeplinească obligația 

de diligență, în conformitate cu 

dispozițiile Principiilor directoare privind 

afacerile și drepturile omului și cu 

Orientările OCDE, este esențială; în caz 

contrar, apare riscul de 

suprapunere/denaturare a standardelor 

internaționale actuale. 

Or. en 

 

Amendamentul  557 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia revizuiește periodic 

criteriile de examinare menționate la 

alineatul (1) și, dacă este cazul, modifică 

actele delegate adoptate în conformitate 

eliminat 
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cu prezentul regulament, în conformitate 

cu evoluțiile științifice și tehnologice. 

Or. en 

Justificare 

O astfel de modificare importantă a criteriilor de examinare nu ar trebui efectuată prin 

intermediul unui act delegat. 

 

Amendamentul  558 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Propunere de regulament 

[Articolul 14 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Criteriile tehnice de examinare nu 

duc la crearea unei liste negre sau a unei 

liste maro a activității economice. 

Or. en 

 

Amendamentul  559 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia instituie o platformă 

privind finanțarea durabilă, alcătuită din: 

1. Comisia instituie o platformă 

privind finanțarea durabilă, a cărei 

structură ține seama de necesitatea de a 

asigura un echilibru și o abordare 

multidisciplinară, în care sunt implicați 

experți în domeniul investițiilor durabile 

din punct de vedere social și al drepturilor 

omului, de a asigura egalitatea de gen și 

de a reflecta o gamă vastă de cunoștințe și 

opinii. 

Platforma pentru finanțare durabilă este 
alcătuită din reprezentanți ai următoarelor 
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patru grupuri: 

Or. en 

 

Amendamentul  560 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a – punctul ia (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) agențiile naționale de protecție a 

mediului 

Or. en 

 

Amendamentul  561 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a – punctul iiia (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iiia) Platforma multipartită privind 

punerea în aplicare a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  562 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a – punctul iiia (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iiia) experți reprezentând băncile și 

instituțiile naționale de promovare; 
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Or. en 

 

Amendamentul  563 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a – punctul iiia (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iiia) Grupul consultativ european 

pentru raportări financiare (EFRAG) 

Or. en 

 

Amendamentul  564 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante; 

(b) și în proporții echilibrate: 

 (i) experți reprezentând părțile interesate 

private relevante, inclusiv instituții 

nebancare; și 

(ii) experți numiți cu titlu personal, care 

dețin cunoștințe și experiență dovedite în 

domeniile reglementate de prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  565 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante; 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante, inclusiv actorii 

de pe piețele financiare și nefinanciare, 

reprezentanți ai economiei reale, inclusiv 

ai industriei prelucrătoare, ai 

universităților, ai institutelor de cercetare, 

ai asociațiilor și organizațiilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  566 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante; 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante reprezentând 

toate părțile societății, în special părțile 

interesate care au cunoștințe și experiență 

dovedite în domeniile investițiilor și 

durabilității; 

Or. en 

 

Amendamentul  567 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante; 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante care au 

cunoștințe și experiență dovedite în 

domeniile investițiilor și durabilității; 

Or. en 
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Amendamentul  568 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante; 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante, desemnați de 

Parlamentul European; Experții 

menționați la litera (b) nu ar trebui să 

reprezinte mai mult de o treime din 

numărul total de experți. 

Or. en 

 

Amendamentul  569 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante; 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante atât din 

sectorul financiar, cât și din economia 

reală, reprezentând o gamă largă de 

industrii relevante; 

Or. en 

Justificare 

În vedere obținerii unei contribuții semnificative, Platforma privind finanțarea durabilă ar 

trebui să includă reprezentanți cu o gamă vastă de experiențe. 

 

Amendamentul  570 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante; 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante inclusiv din 

domeniul financiar, industrial și 

reprezentanți ai societății civile; 

Or. en 

 

Amendamentul  571 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante; 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante, inclusiv 

sectoare de producție; 

Or. en 

 

Amendamentul  572 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante; 

(b) experți reprezentând băncile și 

instituțiile naționale de promovare; 

Or. en 

 

Amendamentul  573 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante; 

(b) și , în proporții echilibrate: 

Or. en 

 

Amendamentul  574 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul i (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (i) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante, inclusiv 

instituții nebancare; precum și 

Or. en 

 

Amendamentul  575 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul ii (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ii) experți numiți cu titlu personal, 

care dețin cunoștințe și experiență 

dovedite în domeniile reglementate de 

prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  576 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul iii (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iii) înainte de numirea de către 

Comisie a candidaților care nu reprezintă 

una dintre agențiile sau instituțiile 

Uniunii în cadrul platformei, este necesar 

acordul final al Parlamentului European 

în ceea ce privește lista în ansamblu. 

Or. en 

 

Amendamentul  577 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) experți reprezentând părțile 

interesate private relevante, inclusiv 

instituții nebancare; 

Or. en 

 

Amendamentul  578 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) experți care reprezintă societatea 

civilă, inclusiv organizațiile 

neguvernamentale și sindicatele; 

Or. en 

 

Amendamentul  579 

Giovanni La Via 
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Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) experți reprezentând băncile și 

instituțiile naționale de promovare; 

Or. en 

 

Amendamentul  580 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) experți care reprezintă societatea 

civilă, inclusiv sindicatele; 

Or. en 

 

Amendamentul  581 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) experți numiți cu titlu personal 

care dețin cunoștințe și experiență 

dovedite în domeniile reglementate de 

prezentul regulament. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  582 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 15 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) experți numiți cu titlu personal care 

dețin cunoștințe și experiență dovedite în 

domeniile reglementate de prezentul 

regulament. 

(c) experți din mediul academic, care 

pot fi numiți cu titlu personal care dețin 

expertiză globală, cunoștințe și experiență 

dovedite în domeniile reglementate de 

prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  583 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) experți numiți cu titlu personal 

care dețin cunoștințe și experiență 

dovedite în domeniile reglementate de 

prezentul regulament. 

(c) experți reprezentând societatea 

civilă, inclusiv organizații 

neguvernamentale, sindicate și experți 

care își desfășoară activitatea în domeniul 

drepturilor omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  584 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Experții menționați la alineatul (1) literele 

(b), (ba) și (c) sunt numiți în conformitate 

cu articolul 237 din Regulamentul 

financiar. 

Or. en 
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Amendamentul  585 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) Fiecare dintre cele patru grupuri 

menționate la alineatul (1) este 

reprezentat în aproximativ aceeași 

măsură. Niciunul dintre grupuri nu oferă 

mai mult de o treime din membrii 

platformei. 

Or. en 

 

Amendamentul  586 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) consiliază Comisia cu privire la 

criteriile tehnice de examinare menționate 

la articolul 14, precum și cu privire la 

eventuala necesitate de a actualiza criteriile 

respective; 

(a) consiliază Comisia cu privire la 

criteriile tehnice de examinare bazate pe 

indicatori, menționate la articolul 14, 

precum și cu privire la eventuala necesitate 

de a actualiza criteriile respective; în acest 

sens, elaborează indicatori armonizați de 

mediu, pe baza indicatorilor existenți și a 

activităților desfășurate de entitățile 

Uniunii, în special Platforma de 

monitorizare a economiei circulare. 

Or. en 

 

Amendamentul  587 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) consiliază Comisia cu privire la 

criteriile tehnice de examinare menționate 

la articolul 14, precum și cu privire la 

eventuala necesitate de a actualiza criteriile 

respective; 

(a) consiliază Comisia cu privire la 

criteriile tehnice de examinare menționate 

la articolul 14, în special pentru a asigura 

principiul subsidiarității și, în cadrul 

acestei competențe, principiul precauției, 
precum și cu privire la eventuala necesitate 

de a actualiza criteriile respective; 

Or. en 

 

Amendamentul  588 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) analizează impactul criteriilor 

tehnice de examinare în ceea ce privește 

costurile și beneficiile potențiale ale 

aplicării acestora; 

(b) analizează impactul criteriilor 

tehnice de examinare bazate pe date și 

cercetări științifice, ori de câte ori sunt 

disponibile, sau pe indicatori acceptați la 

nivel global, dacă datele privind calitatea 

pentru o analiză temeinică nu sunt 

disponibile, în ceea ce privește costurile și 

beneficiile potențiale ale aplicării acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  589 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sprijină Comisia să analizeze 

cererile din partea părților interesate 

privind elaborarea sau revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare pentru o anumită 

(c) sprijină Comisia să analizeze 

cererile din partea părților interesate 

privind elaborarea sau revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare bazate pe date și 

cercetări științifice, ori de câte ori sunt 
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activitate economică; disponibile, sau, dacă acestea nu sunt 

disponibile, pe indicatori acceptați la nivel 

global, pentru o anumită activitate 

economică; 

Or. en 

 

Amendamentul  590 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) consiliază Comisia cu privire la 

gradul de adecvare a criteriilor tehnice de 

examinare pentru eventuale noi utilizări; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să fie o prerogativă a legiuitorului Uniunii să decidă dacă criteriile de examinare se 

aplică pentru alte utilizări. 

 

Amendamentul  591 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) consiliază Comisia cu privire la 

gradul de adecvare a criteriilor tehnice de 

examinare pentru eventuale noi utilizări; 

(d) consiliază Comisia cu privire la 

gradul de adecvare a criteriilor tehnice de 

examinare bazate pe date și cercetări 

științifice, ori de câte ori sunt disponibile, 

sau, dacă acestea nu sunt disponibile, pe 

indicatori acceptați la nivel global, pentru 

eventuale noi utilizări; 

Or. en 
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Amendamentul  592 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) oferă consultanță Comisia cu 

privire la elaborarea standardelor de 

determinare a durabilității și a 

standardelor de raportare integrată 

pentru întreprinderi și participanții la 

piețele financiare, inclusiv prin revizuirea 

Directivei 2013/34/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  593 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) monitorizează fluxurile de capital 

către investiții durabile și raportează 

periodic Comisiei în acest sens; 

(e) monitorizează și raportează 

periodic Comisiei , pe baza datelor și, în 

mod ideal, pe baza unei cercetări 

independente evaluate inter pares, cu 

privire la orice legături cauzale între 

taxonomia și tranziția fluxurilor de capital 

către investiții durabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  594 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera e 

 



 

PE632.154v01-00 106/136 AM\1172567RO.docx 

RO 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) monitorizează fluxurile de capital 

către investiții durabile și raportează 

periodic Comisiei în acest sens; 

(e) monitorizează nevoile de investiții 

la nivelul UE și al statelor membre și 
fluxurile de capital către investiții durabile 

și raportează periodic Comisiei în acest 

sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  595 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) monitorizează fluxurile de capital 

către investiții durabile și raportează 

periodic Comisiei în acest sens; 

(e) monitorizează fluxurile de capital 

către investiții durabile și nedurabile și 

raportează periodic Comisiei în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  596 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) oferă asistență Comisiei la 

analizarea considerentelor de mediu 

specifice și a progreselor înregistrate de 

țările terțe în direcția atingerea 

obiectivelor de durabilitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  597 

Markus Ferber 
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Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) consiliază Comisia cu privire la 

eventuala necesitate de a modifica 

prezentul regulament. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Necesitatea revizuirii prezentului regulament se stabilește prin evaluarea efectuată în 

conformitate cu clauza privind revizuirea, și nu prin intermediul Platformei privind 

finanțarea durabilă. 

 

Amendamentul  598 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) consiliază Comisia cu privire la 

eventuala necesitate de a modifica 

prezentul regulament. 

(f) consiliază Comisia cu privire la 

eventuala necesitate de a modifica 

prezentul regulament, în special în ceea ce 

privește necesitatea stabilirii unei 

clasificări a Uniunii privind activitățile 

economice și investițiile durabile din 

punct de vedere al mediului, pentru a 

contracara stimulentele de reducere a 

aplicării criteriilor la nivel național. 

Or. en 

 

Amendamentul  599 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera f 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) consiliază Comisia cu privire la 

eventuala necesitate de a modifica 

prezentul regulament. 

(f) consiliază Comisia cu privire la 

eventuala necesitate de a modifica 

prezentul regulament, în special în ceea ce 

privește relevanța și calitatea datelor, 

precum și în ceea ce privește metodele de 

reducere a sarcinii administrative. 

Or. en 

 

Amendamentul  600 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În termen de șase luni de la data 

solicitării menționate la articolul 4 

alineatul (2), platforma publică 

concluziile analizei sale privind 

solicitările adresate de părțile interesate 

de a elabora sau de a revizui criteriile 

tehnice de examinare pentru o anumită 

activitate economică. Pentru a-și îndeplini 

rolul în asistarea și consilierea Comisiei, 

platforma desfășoară consultări publice 

pentru a strânge opinii din partea tuturor 

părților interesate. 

Or. en 

 

Amendamentul  601 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) contribuie la evaluarea și 

elaborarea unor reglementări și politici 



 

AM\1172567RO.docx 109/136 PE632.154v01-00 

 RO 

privind finanțarea durabilă, care includ 

aspecte legate de coerență în cadrul 

politicilor relevante, și oferă consultanță 

statelor membre, atunci când acestea își 

elaborează planurile naționale în 

domeniul energiei și climei și strategiile în 

domeniul investițiilor durabile, și oferă 

sprijin în ceea ce privește intervențiile 

financiare la nivel național.  

Or. en 

 

Amendamentul  602 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) contribuie la evaluarea și 

elaborarea unor reglementări și politici 

privind finanțarea publică și privată 

durabilă, care includ aspecte legate de 

coerență în cadrul politicilor relevante, și 

oferă sprijin statelor membre în ceea ce 

privește intervențiile financiare la nivel 

național. 

Or. en 

 

Amendamentul  603 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În termen de 6 luni de la 

notificarea menționată la articolul 4 

alineatul (2), platforma publică 

concluziile analizei sale cu privire la 

solicitarea participanților la piețele 
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financiare de a se considera că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile 

tehnice de examinare stabilite în 

conformitate cu prezentul regulament sau 

pentru care criteriile tehnice de 

examinare respective nu au fost încă 

stabilite este durabilă din punctul de 

vedere al mediului. 

 Platforma poate organiza consultări 

publice pentru a colecta punctele de 

vedere ale părților interesate. 

Or. fr 

Amendamentul  604 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Platforma privind finanțarea 

durabilă este prezidată de către Comisie. 

3. Platforma privind finanțarea 

durabilă este prezidată de către Comisie , 

iar normele orizontale ale Comisiei pentru 

grupurile de experți se aplică platformei. 

Or. en 

 

Amendamentul  605 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Platforma privind finanțarea 

durabilă este prezidată de către Comisie. 

3. Platforma privind finanțarea 

durabilă este prezidată de către Comisie și 

poate desfășura consultări publice pe 

teme specifice în cadrul mandatului său. 

Or. en 
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Amendamentul  606 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Platforma privind finanțarea 

durabilă este prezidată de către Comisie. 

3. Platforma privind finanțarea 

durabilă respectă principiul rotației și este 

prezidată de către Comisie. 

Or. en 

 

Amendamentul  607 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Platforma privind finanțarea 

durabilă este prezidată de către Comisie. 

3. Platforma privind finanțarea 

durabilă respectă principiul rotației și este 

prezidată de către Comisie. 

Or. en 

 

Amendamentul  608 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Platforma privind finanțarea 

durabilă este prezidată de către Comisie. 

3. Platforma privind finanțarea 

durabilă respectă principiul rotației și este 

prezidată de către Comisie. 

Or. en 
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Amendamentul  609 

Costas Mavrides 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Platforma privind finanțarea 

durabilă este prezidată de către Comisie. 

3. Platforma privind finanțarea 

durabilă respectă principiul rotației și este 

prezidată de către Comisie. 

Or. en 

 

Amendamentul  610 

Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Comisia publică pe site-ul său 

internet analizele, deliberările, rapoartele 

și procesele-verbale ale Platformei privind 

finanțarea durabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  611 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Comisia publică pe site-ul său 

internet analizele, rapoartele și procesele-

verbale ale platformei. 

Or. en 
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Amendamentul  612 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3b. Parlamentul European și Consiliul 

sunt informate în mod corespunzător și în 

timp util în toate etapele procedurii de 

selecție a experților pentru Platforma 

privind finanțarea durabilă. Aprobarea 

pentru toți candidații externi, 

reprezentând instituții din afara UE, va fi 

solicitată de la Parlamentul European 

înainte de numirea de către Comisie. 

Or. en 

 

Amendamentul  613 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 15a 

 Mecanismul de verificare a conformității 

 Până la 31 martie 2020, Comisia 

Europeană prezintă, dacă este cazul, 

propuneri privind un mecanism de 

verificare a conformității cu prezentul 

regulament, care include un mandat prin 

care autoritățile competente la nivelul 

statelor membre și la nivelul Uniunii să 

evalueze și să monitorizeze respectarea 

prezentului regulament de către statele 

membre și participanții la piețele 

financiare. 

Or. en 
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Amendamentul  614 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 4 

alineatul (3), articolul 6 alineatul (2), 

articolul 7 alineatul (2), articolul 8 

alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), 

articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 

alineatul (2) se conferă Comisiei pe o 

perioadă nedeterminată de la [data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  615 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 4 alineatul 

(3), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 

alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), 

articolul 9 alineatul (2), articolul 10 

alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2) se 

conferă Comisiei pe o perioadă 

nedeterminată de la [data intrării în vigoare 

a prezentului regulament]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 4 alineatul 

(3), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 

alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), 

articolul 9 alineatul (2), articolul 10 

alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2) se 

conferă Comisiei pe o perioadă 

nedeterminată de la [data intrării în vigoare 

a prezentului regulament]. 

Competența de a adopta acte delegate nu 

limitează competența națională și nici nu 

subminează principiul subsidiarității, în 

special în ceea ce privește aplicarea la 

nivel național a textului adoptat al 

Conferinței ministeriale privind protecția 

pădurilor din Europa (Helsinki, 1993). 
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Or. en 

 

Amendamentul  616 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 4 alineatul 

(3), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 

alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), 

articolul 9 alineatul (2), articolul 10 

alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2) se 

conferă Comisiei pe o perioadă 

nedeterminată de la [data intrării în vigoare 

a prezentului regulament]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 4 alineatul 

(3), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 

alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), 

articolul 9 alineatul (2), articolul 10 

alineatul (2), articolul 11 alineatul (2) și 

articolul 11a alineatul (2) se conferă 

Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la 

[data intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

Or. en 

 

Amendamentul  617 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Înainte de adoptarea unui act 

delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în 

conformitate cu principiile prevăzute în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 

2016 privind o mai bună legiferare. 

4. Înainte de adoptarea unui act 

delegat, Comisia organizează consultări 

adecvate, inclusiv la nivel public, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare. Aceste 

consultări se desfășoară în conformitate 

cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună 

legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 

pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții 

tehnici și cei din statele membre, iar 

experții acestor instituții au acces 
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sistematic la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu 

pregătirea actelor delegate; 

Or. en 

 

Amendamentul  618 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Înainte de adoptarea unui act 

delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în 

conformitate cu principiile prevăzute în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 

2016 privind o mai bună legiferare. 

4. Înainte de adoptarea actelor 

delegate menționate la articolul 4 

alineatul (3), articolul 6 alineatul (2), 

articolul 7 alineatul (2), articolul 8 

alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), 

articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 

alineatul (2), Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru și 

evaluează impactul actelor delegate în 

conformitate cu principiile prevăzute în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 

2016 privind o mai bună legiferare. 

Or. en 

 

Amendamentul  619 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Înainte de adoptarea unui act 

delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în 

conformitate cu principiile prevăzute în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 

2016 privind o mai bună legiferare. 

4. Înainte de adoptarea unui act 

delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în 

conformitate cu principiile prevăzute în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 

2016 privind o mai bună legiferare și 

prezintă o evaluare a impactului 
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opțiunilor de politică propuse; 

Or. en 

 

Amendamentul  620 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 4 alineatul (3), al articolului 6 

alineatul (2), al articolului 7 alineatul (2), 

al articolului 8 alineatul (2), al articolului 9 

alineatul (2), al articolului 10 alineatul (2) 

și al articolului 11 alineatul (2) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu 

au formulat obiecțiuni în termen de două 

luni de la notificarea acestuia către 

Parlamentul European și Consiliu sau în 

cazul în care, înaintea expirării termenului 

respectiv, Parlamentul European și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor 

formula obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului. 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 4 alineatul (3), al articolului 6 

alineatul (2), al articolului 7 alineatul (2), 

al articolului 8 alineatul (2), al articolului 9 

alineatul (2), al articolului 10 alineatul (2), 

al articolului 11 alineatul (2) și al 

articolului 11a alineatul (2) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu 

au formulat obiecțiuni în termen de două 

luni de la notificarea acestuia către 

Parlamentul European și Consiliu sau în 

cazul în care, înaintea expirării termenului 

respectiv, Parlamentul European și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor 

formula obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului. 

Or. en 

 

Amendamentul  621 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul -1 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Până la 31 decembrie 2019, 

Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport privind 
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posibilitatea extinderii domeniului de 

aplicare al prezentului regulament pentru 

a include toate obiectivele privind 

durabilitatea, inclusiv obiectivele sociale, 

în vederea stabilirii unei taxonomii 

integrate a UE pentru investiții durabile. 

Raportul este însoțit, după caz, de o 

propunere legislativă de modificare a 

prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  622 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la 31 decembrie 2021, și 

ulterior o dată la trei ani, Comisia publică 

un raport privind aplicarea prezentului 

regulament. Respectivul raport evaluează 

următoarele: 

1. Până la 31 decembrie 2021, și 

ulterior o dată la trei ani, Comisia publică 

un raport privind aplicarea și impactul 

prezentului regulament. Respectivul raport 

evaluează dacă prezentul regulament este 

suficient de cuprinzător pentru a nu crea 

obstacole în calea dezvoltării și inovării 

tehnologice și, pe de altă parte, dacă nu 

este prea lax pentru a avea un efect real 

în orientarea resurselor către o dezvoltare 

durabilă. Evaluările impactului, care 

însoțesc raportul, ar trebui să fie 

independente și să țină seama de 
următoarele: 

Or. en 

 

Amendamentul  623 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la 31 decembrie 2021, și 

ulterior o dată la trei ani, Comisia publică 

un raport privind aplicarea prezentului 

regulament. Respectivul raport evaluează 

următoarele: 

1. Până la 31 decembrie 2023, și 

ulterior o dată la trei ani, Comisia publică 

un raport privind aplicarea prezentului 

regulament. Respectivul raport evaluează 

următoarele: 

Or. en 

 

Amendamentul  624 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la 31 decembrie 2021, și 

ulterior o dată la trei ani, Comisia publică 

un raport privind aplicarea prezentului 

regulament. Respectivul raport evaluează 

următoarele: 

1. Până la 31 decembrie 2026, și 

ulterior o dată la trei ani, Comisia publică 

un raport privind aplicarea prezentului 

regulament. Respectivul raport evaluează 

următoarele: 

Or. en 

 

Amendamentul  625 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) progresele înregistrate în punerea în 

aplicare a prezentului regulament în ceea 

ce privește elaborarea criteriilor tehnice de 

examinare pentru activități economice 

durabile din punctul de vedere al mediului; 

(a) progresele înregistrate în punerea în 

aplicare a prezentului regulament în ceea 

ce privește elaborarea criteriilor tehnice de 

examinare pentru activități economice 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

în special modul în care a fost respectat 

principiul subsidiarității și repartizarea 

competențelor între Uniune și statele 

membre; 
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Or. en 

 

Amendamentul  626 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) progresele înregistrate în punerea 

în aplicare a prezentului regulament în 

ceea ce privește elaborarea criteriilor 
tehnice de examinare pentru activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului; 

(a) dacă punerea în aplicare a 

prezentului regulament a limitat progresul 

tehnologic și inovarea și modul în care 

criteriile tehnice de examinare pentru 

activități economice durabile din punctul 

de vedere al mediului ar trebui să fie 

extinse sau mai puțin stricte pentru a 

facilita inovarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  627 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) progresele înregistrate în punerea în 

aplicare a prezentului regulament în ceea 

ce privește elaborarea criteriilor tehnice de 

examinare pentru activități economice 

durabile din punctul de vedere al mediului; 

(a) progresele înregistrate în punerea în 

aplicare a prezentului regulament în ceea 

ce privește elaborarea criteriilor tehnice de 

examinare pentru activități economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

și din punct de vedere social; 

Or. en 

 

Amendamentul  628 

Damiano Zoffoli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) Până la 31 decembrie 2019, 

Comisia publică un raport care descrie cel 

mai adecvat proces de extindere a 

domeniului de aplicare al prezentului 

regulament pentru a cuprinde alte 

obiective de durabilitate, inclusiv obiective 

sociale; 

Or. en 

 

Amendamentul  629 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) posibila necesitate de a revizui 

criteriile stabilite în prezentul regulament 

pentru luarea în considerare a unei 

activități economice durabile din punctul 

de vedere al mediului; 

(b) posibila necesitate de a revizui 

criteriile stabilite în prezentul regulament 

pentru luarea în considerare a unei 

activități economice durabile din punctul 

de vedere al mediului sau din punct de 

vedere social; 

Or. en 

 

Amendamentul  630 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) posibila necesitate de a revizui 

criteriile stabilite în prezentul regulament 

pentru luarea în considerare a unei 

activități economice durabile din punctul 

de vedere al mediului; 

(b) dacă cadrul a avut un impact real 

asupra obiectivelor sale și, în caz contrar, 

modul în care criteriile stabilite în 

prezentul regulament ar trebui revizuite; 
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Or. en 

 

Amendamentul  631 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) oportunitatea extinderii 

domeniului de aplicare al prezentului 

regulament pentru a cuprinde alte 

obiective de durabilitate, în special 

obiective sociale; 

(c) eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  632 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) oportunitatea extinderii 

domeniului de aplicare al prezentului 

regulament pentru a cuprinde alte obiective 

de durabilitate, în special obiective sociale; 

(c) Până la 31 decembrie 2021, 

Comisia prezintă o propunere de 

extindere a domeniului de aplicare al 

prezentului regulament pentru a cuprinde 

alte obiective de durabilitate, în special 

obiective sociale din cadrul obiectivelor de 

dezvoltare durabilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  633 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) oportunitatea extinderii domeniului 

de aplicare al prezentului regulament 

pentru a cuprinde alte obiective de 

durabilitate, în special obiective sociale; 

(c) oportunitatea extinderii domeniului 

de aplicare al prezentului regulament 

pentru a cuprinde alte obiective de 

durabilitate, în special obiective sociale, cu 

condiția să nu fie incompatibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  634 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) oportunitatea extinderii 

domeniului de aplicare al prezentului 

regulament pentru a cuprinde alte obiective 

de durabilitate, în special obiective sociale; 

(c) extinderea domeniului de aplicare 

al prezentului regulament pentru a cuprinde 

alte obiective de durabilitate, în special 

obiective sociale; 

Or. en 

 

Amendamentul  635 

Damiano Zoffoli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) oportunitatea extinderii 

domeniului de aplicare al prezentului 

regulament pentru a cuprinde alte obiective 

de durabilitate, în special obiective sociale; 

(c) extinderea domeniului de aplicare 

al prezentului regulament pentru a cuprinde 

alte obiective de durabilitate, în special 

obiective sociale; 

Or. en 

 

Amendamentul  636 

Dimitrios Papadimoulis 
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Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) oportunitatea extinderii 

domeniului de aplicare al prezentului 

regulament pentru a cuprinde alte obiective 

de durabilitate, în special obiective sociale; 

(c) extinderea domeniului de aplicare 

al prezentului regulament pentru a cuprinde 

alte obiective de durabilitate, în special 

obiective sociale; 

Or. en 

 

Amendamentul  637 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) utilizarea definiției conceptului de 

investiție durabilă din punctul de vedere al 

mediului în dreptul Uniunii și la nivelul 

statelor membre, inclusiv oportunitatea 

înființării unui mecanism de verificare a 

conformității cu criteriile stabilite în 

prezentul regulament. 

(d) utilizarea definiției conceptului de 

investiție durabilă din punctul de vedere al 

mediului în dreptul Uniunii și la nivelul 

statelor membre, inclusiv oportunitatea 

înființării unui mecanism de verificare a 

conformității cu criteriile stabilite în 

prezentul regulament sau stabilirea unei 

clasificări a Uniunii privind activitățile 

economice și investițiile durabile din 

punctul de vedere al mediului. 

Or. en 

 

Amendamentul  638 

Costas Mavrides 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) utilizarea definiției conceptului de 

investiție durabilă din punctul de vedere al 

mediului în dreptul Uniunii și la nivelul 

(d) utilizarea definiției conceptului de 

investiție durabilă din punctul de vedere al 

mediului în dreptul Uniunii și la nivelul 
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statelor membre, inclusiv oportunitatea 

înființării unui mecanism de verificare a 

conformității cu criteriile stabilite în 

prezentul regulament. 

statelor membre, inclusiv oportunitatea 

înființării unui mecanism de verificare a 

conformității cu criteriile bazate pe 

indicatori, stabilite în prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  639 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) utilizarea definiției conceptului de 

investiție durabilă din punctul de vedere al 

mediului în dreptul Uniunii și la nivelul 

statelor membre, inclusiv oportunitatea 

înființării unui mecanism de verificare a 

conformității cu criteriile stabilite în 

prezentul regulament. 

(d) utilizarea definiției conceptului de 

investiție durabilă din punctul de vedere al 

mediului în dreptul Uniunii și la nivelul 

statelor membre, inclusiv oportunitatea 

înființării unui mecanism de verificare a 

conformității cu criteriile bazate pe 

indicatori, stabilite în prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  640 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) utilizarea definiției conceptului de 

investiție durabilă din punctul de vedere al 

mediului în dreptul Uniunii și la nivelul 

statelor membre, inclusiv oportunitatea 

înființării unui mecanism de verificare a 

conformității cu criteriile stabilite în 

prezentul regulament. 

(d) utilizarea definiției conceptului de 

investiție durabilă din punctul de vedere al 

mediului sau din punct de vedere social în 

dreptul Uniunii și la nivelul statelor 

membre, inclusiv oportunitatea înființării 

unui mecanism de verificare a 

conformității cu criteriile stabilite în 

prezentul regulament. 
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Or. en 

 

Amendamentul  641 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) efectele prezentului regulament în 

asigurarea stabilității pe termen lung, 

care stimulează investițiile durabile pe 

termen lung și care sunt în conformitate 

cu angajamentele Uniunii în materie de 

schimbări climatice. 

Or. en 

 

Amendamentul  642 

Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Raportul ține seama de 

posibilitatea de a introduce cerințe 

integrate de raportare în ceea ce privește 

prezentarea de informații nefinanciare și 

a unor informații suplimentare de către 

anumite întreprinderi și grupuri mari în 

conformitate cu Directiva 2013/34/UE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a, și este însoțit, dacă este 

cazul, de o propunere legislativă. 

 _________________ 

 1a Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 iunie 

2013 privind situațiile financiare anuale, 

situațiile financiare consolidate și 

rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 
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întreprinderi, de modificare a Directivei 

2006/43/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului și de abrogare a Directivelor 

78/660/CEE și 83/349/CEE ale 

Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19). 

Or. en 

 

Amendamentul  643 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Până cel târziu la 31 decembrie 

2019, Comisia publică un raport care 

descrie cel mai adecvat proces de 

extindere a domeniului de aplicare al 

prezentului regulament pentru a cuprinde 

alte obiective de durabilitate, inclusiv 

obiective sociale. 

Or. en 

 

Amendamentul  644 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Până la 31 decembrie 2024 și 

ulterior o dată la trei ani, Comisia publică 

un raport de evaluare a eficacității 

taxonomiei în ceea ce privește 

direcționarea investițiilor private către 

activități durabile. 

Or. en 
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Amendamentul  645 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Raportul este transmis 

Parlamentului European și Consiliului. 

După caz, Comisia prezintă propuneri 

însoțitoare. 

2. Raportul este transmis 

Parlamentului European și Consiliului. 

Dacă este cazul, Comisia prezintă 

propuneri legislative însoțitoare. 

Or. en 

Justificare 

În cazul în care Comisia face recomandări de modificări pe baza procedurilor sale de 

evaluare, aceste modificări ar trebui introduse prin intermediul procedurii legislative 

ordinare, și nu prin intermediul legislației de punere în aplicare. 

 

Amendamentul  646 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 a (nou) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 17a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17a 

 Modificări ale Directivei 2013/34/UE 

 Directiva 2013/34/UE se modifică după 

cum urmează: 

 (1) La articolul 19 alineatul (2), se 

adaugă literele următoare: 

 „(f) riscurile legate de durabilitate 

relevante pentru societățile specifice 

definite la articolul 2 litera (a) din [OP: 

Vă rugăm să introduceți trimiterea la 

Regulamentul privind informările 

referitoare la investițiile durabile și 

riscurile legate de durabilitate și de 

modificare a Directivei (UE) 2016/2341 și 
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a Directivei 2013/34/UE], care le permit 

participanților la piața financiară definiți 

la articolul 2 litera (sa) din respectivul 

regulament să își îndeplinească obligațiile 

de informare cu privire la riscul legat de 

durabilitate și de atenuare a acestuia, 

astfel cum sunt definite la articolele 4 și 5 

din regulamentul menționat;”. 

 „(g) performanța măsurată cu ajutorul 

indicatorilor de durabilitate relevanți 

pentru societatea și sectorul în cauză, pe 

baza unei liste de indicatori de 

durabilitate armonizați, care urmează să 

fie elaborată și actualizată de Comisia 

Europeană, în conformitate cu [OP: Vă 

rugăm să introduceți trimiterea la 

Regulamentul privind instituirea unui 

cadru de facilitare a investițiilor 

durabile];”. 

 „(h) emisii aparținând categoriilor 1, 2 și 

3;” 

 „(i) performanța întreprinderilor vizată la 

litera (h) în raport cu obiectivele climatice 

ale Uniunii;” 

 „(j) proporția din cifra de afaceri a 

întreprinderilor care este generată de 

activități economice care îndeplinesc 

criteriile tehnice de examinare prevăzute 

la articolul 3 din (se introduce trimiterea 

la propunerea de Regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind instituirea unui cadru care să 

faciliteze investițiile durabile);” 

 „(k) proporția din cifra de afaceri a 

întreprinderilor care este generată de 

activități economice care îndeplinesc 

criteriile tehnice de examinare prevăzute 

la articolul 3a din (se introduce trimiterea 

la propunerea de Regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind instituirea unui cadru care să 

faciliteze investițiile 

 durabile).” 

 (2) La articolul 19 alineatul (2) litera (e), 

punctul (ii) se modifică după cum 
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urmează: 

 (ii) expunerea întreprinderii la riscul de 

preț, riscul de credit, riscul de lichiditate, 

la riscul fluxului de numerar și la 

riscurile de mediu, sociale și de 

guvernanță. 

 (3) La articolul 20 alineatul (1), litera (c) 

se modifică după cum urmează: 

 „(c) o descriere a principalelor 

caracteristici ale sistemelor de control 

intern și de gestionare a riscurilor, în 

relație cu procesul de raportare 

financiară și în ceea ce privește 

durabilitatea;” 

 (4) La articolul 20, alineatul (3) se 

modifică după cum urmează: 

 „Auditorul statutar sau firma de audit își 

exprimă, în conformitate cu articolul 34 

alineatul (1) al doilea paragraf, avizul 

referitor la informațiile pregătite în 

temeiul alineatului (1) literele (c) și (d) de 

la prezentul articol și în temeiul 

articolului 19 alineatul (2) și verifică dacă 

au fost prezentate informațiile menționate 

la alineatul (1) literele (a), (b), (e) și (f) de 

la prezentul articol. 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034) 

 

Amendamentul  647 

Thomas Mann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Se aplică articolele 3-13 din 

prezentul regulament: 

2. Articolele 3-13 din prezentul 

regulament se aplică de la 31 decembrie 

2022. 

Or. de 
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Amendamentul  648 

Thomas Mann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele 

(1) și (2), de la 1 iulie 2020; 

eliminat 

Or. de 

 

Amendamentul  649 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele 

(1) și (2), de la 1 iulie 2020; 

eliminat 

Or. de 

 

Amendamentul  650 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (1) 

și (2), de la 1 iulie 2020; 

(a) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (1) 

și (2), de la 1 iulie 2022; 

Or. en 
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Amendamentul  651 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (1) 

și (2), de la 1 iulie 2020; 

(a) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (1) 

și (2), de la 1 iulie 2025; 

Or. en 

 

Amendamentul  652 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele 

(4) și (5), de la 31 decembrie 2021; 

eliminat 

Or. de 

 

Amendamentul  653 

Thomas Mann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele 

(4) și (5), de la 31 decembrie 2021; 

eliminat 

Or. de 
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Amendamentul  654 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (4) 

și (5), de la 31 decembrie 2021; 

(b) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (4) 

și (5), de la 31 decembrie 2023; 

Or. en 

 

Amendamentul  655 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 — alineatul 2– litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (4) 

și (5), de la 31 decembrie 2021; 

(b) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (4) 

și (5), de la 31 decembrie 2026; 

Or. en 

 

Amendamentul  656 

Thomas Mann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele 

(3) și (6), de la 31 decembrie 2022. 

eliminat 

Or. de 
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Amendamentul  657 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (3) 

și (6), de la 31 decembrie 2022. 

(c) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (3) 

și (6), de la 31 decembrie 2027. 

Or. en 

 

Amendamentul  658 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (3) 

și (6), de la 31 decembrie 2022. 

(c) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (3) 

și (6), de la 31 decembrie 2024. 

Or. en 

 

Amendamentul  659 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (3) 

și (6), de la 31 decembrie 2022. 

(c) în ceea ce privește obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5 alineatele 

(1)-(7), de la 31 decembrie 2021. 

Or. de 
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Amendamentul  660 

Simona Bonafè, Paul Tang, Luigi Morgano, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) în ceea ce privește obiectivele 

sociale prevăzute la articolul 5 punctul 7, 

de la 31 decembrie 2022. 

Or. en 

 

Amendamentul  661 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Prezentul regulament respectă 

principiul neretroactivității și nu se aplică 

contractelor încheiate înainte de data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament, în conformitate cu alineatul 

(1) de la prezentul articol. 

Or. en 

 

Amendamentul  662 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propunere de regulament 

[Articolul 18 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Prezentul regulament respectă 

principiul neretroactivității și nu se aplică 

contractelor încheiate înainte de data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament, în conformitate cu alineatul 
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(1) de la prezentul articol. 

Or. en 

 


