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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

O viață bună, în limitele planetei noastre

Cu această propunere legislativă, Comisia Europeană intenționează să introducă, pentru 
perioada 2013-2020, cel de al șaptelea Program de acțiune pentru mediu, primul asemenea 
program fiind lansat în 1973. Ținând seama de faptul că al șaselea Program de acțiune pentru 
mediu expira în iulie 2012, în rezoluția sa1 din 20 aprilie 2012, Parlamentul European a 
îndemnat Comisia Europeană să prezinte cât mai curând posibil un următor program, pentru a 
permite tranziția spre un viitor sustenabil, pentru a se asigura continuitatea și a se evita orice 
întreruperi. În rezoluția sa, Parlamentul a invitat Comisia să-și întemeieze viitoarea sa 
propunere pe următoarele trei priorități: implementarea și întărirea legislației în materie de 
mediu, integrarea obiectivelor de mediu în toate politicile sectoriale și dimensiunea 
internațională a protecției mediului. 

În noiembrie 2012, Comisia a prezentat proiectul său de decizie privind un program general al 
Uniunii de acțiune în domeniul mediului intitulat „O viață bună, în limitele planetei noastre”.
Ca și în cazul programelor precedente, cel de al șaptelea Program de acțiune propus (PAM) 
are ca obiectiv formarea unui cadru global pentru diferitele măsuri în materie de mediu, foi de 
parcurs și acte legislative publicate recent de către Comisie. Se intenționează ca toate 
obiectivele existente legate de mediu pentru 2020 în diferitele domenii de politici să fie 
incluse și examinate împreună. De altfel, propunerea de PAM în discuție prezintă o 
perspectivă pe termen lung, oferind o viziune până în 2050. Noul PAM urmărește accelerarea 
contribuției politicii în domeniul mediului la tranziția către o economie eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și cu emisii reduse de carbon, care să protejeze și să sporească 
capitalul natural și care să protejeze sănătatea și bunăstarea populației. 

Comisia Europeană prezintă în anexa propunerii o serie de nouă obiective prioritare pentru 
UE și statele sale membre:
1. protejarea, conservarea și sporirea capitalului natural al Uniunii;
2. trecerea Uniunii la o economie verde și competitivă cu emisii reduse de dioxid de carbon 

și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
3. protejarea cetățenilor Uniunii de presiunile legate de mediu și de riscurile la adresa 

sănătății și a bunăstării;
4. sporirea la maximum a beneficiilor legislației Uniunii în domeniul mediului;
5. îmbunătățirea bazei de dovezi pe care se sprijină politica în domeniul mediului;
6. asigurarea de investiții pentru politica în domeniul mediului și al climei și stabilirea 

corectă a prețurilor;
7. îmbunătățirea integrării problemelor de mediu și a coerenței politicilor;
8. ameliorarea sustenabilității orașelor din Uniune;
9. creșterea eficacității Uniunii în confruntarea cu provocările de mediu regionale și 

mondiale.

Provocări ecologice pentru sectorul agriculturii
                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Rezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la revizuirea celui 

de-al șaselea program de acțiune pentru mediu și la stabilirea priorităților pentru cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu - Un mediu mai bun pentru o viață mai bună (2011/2194(INI))
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Sectorul agricol se confruntă cu presiuni semnificative în contextul creșterii cererii de 
alimente la nivel mondial, al resurselor limitate, al necesității măsurilor de protecție a 
mediului și al provocărilor pentru producția de alimente reprezentate de schimbările climatice. 

Agricultura contribuie în mod semnificativ la emisiile de gaze cu efect de seră, însă are, 
împreună cu pădurile, un potențial important de atenuare a schimbărilor climatice prin 
absorbția și înmagazinarea carbonului. Cercetarea și inovarea pot, de asemenea, să joace un 
rol-cheie în atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, spre exemplu prin 
reducerea emisiilor provenite din agricultură și îmbunătățirea rezistenței culturilor la efectele 
schimbărilor climatice.

Eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor în cadrul producției de alimente va fi 
esențială pentru a face față provocărilor actuale și viitoare, ținând seama de resursele naturale 
limitate. Potrivit FAO, populația lumii va crește cu o treime până în 2050. Corelat cu noile 
modele de consum, acest factor va crește cererea de alimente cu 70%. Prin urmare, este 
crucial ca agricultura europeană să atingă cel mai bun nivel posibil de sustenabilitate și 
eficiență în utilizarea resurselor.

De asemenea, este important de reamintit că risipa de alimente la nivel mondial a crescut cu 
50% din 1974 și că sunt necesare acțiuni urgente pentru combaterea risipei de alimente în 
cadrul lanțului alimentar. 

Propunerile legislative vizând reforma PAC au ca obiectiv să lege plățile directe de furnizarea 
de bunuri publice și să aloce fonduri din FEADR măsurilor agro-ecologice. Efectul avut în 
vedere este promovarea practicilor agricole favorabile mediului, precum diversificarea 
culturilor, protecția pășunilor permanente, precum și crearea și menținerea unor zone agricole 
și forestiere valoroase din punct de vedere ecologic. 

Uniunea trebuie să elaboreze un răspuns cuprinzător la schimbările climatice pentru a menține 
rezistența și competitivitatea agriculturii europene, astfel încât aceasta să își îndeplinească în 
continuare rolul de furnizor de produse alimentare și de servicii de mediu de înaltă calitate și 
să contribuie, totodată, la dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale ale UE. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de decizie

Anexă – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Emisiile de poluanți în aer, apă și sol au 2. Emisiile de poluanți în aer, apă și sol au 



AD\930572RO.doc 5/27 PE504.216v02-00

RO

fost reduse semnificativ în ultimele 
decenii, la fel cum s-a întâmplat și în cazul 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în 
ultimii ani. Legislația UE în domeniul 
substanțelor chimice a fost modernizată și 
s-a restricționat utilizarea multor substanțe 
toxice sau periculoase, precum plumbul, 
cadmiul și mercurul, în produsele cel mai 
des folosite în gospodării. Cetățenii UE 
beneficiază de un nivel al calității apei aflat 
printre cele mai ridicate din lume, iar peste 
80% din teritoriul UE și 4% din mările sale 
au fost desemnate zone naturale protejate.

fost reduse în ultimele decenii, la fel cum 
s-a întâmplat și în cazul emisiilor de gaze 
cu efect de seră (GES) în ultimii ani. 
Legislația UE în domeniul substanțelor 
chimice a fost modernizată și s-a 
restricționat utilizarea multor substanțe 
toxice sau periculoase, precum plumbul, 
cadmiul și mercurul, în produsele cel mai 
des folosite în gospodării. Cetățenii UE 
beneficiază de un nivel al calității apei aflat 
printre cele mai ridicate din lume, iar peste 
80% din teritoriul UE și 4% din mările sale 
au fost desemnate zone naturale protejate.

Amendamentul 2
Propunere de decizie

Anexă – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cu toate acestea, multe tendințe privind 
mediul în UE rămân îngrijorătoare, nu în 
ultimul rând din cauza implementării 
insuficiente a legislației UE în vigoare în 
domeniul mediului. Numai 17% dintre 
speciile și habitatele evaluate în temeiul 
Directivei „Habitate” sunt în stare bună, iar 
degradarea și declinul capitalului natural 
pun în pericol eforturile de a atinge 
obiectivele UE în materie de biodiversitate 
și de combatere a schimbărilor climatice. 
Acest lucru generează costuri aferente 
ridicate care nu au fost încă valorizate 
corespunzător în sistemul nostru 
economic sau social. O parte din teritoriul 
UE (30%) este extrem de fragmentată, ceea 
ce afectează conectivitatea și sănătatea 
ecosistemelor, precum și capacitatea 
acestora de a furniza nu numai servicii, ci 
și habitate viabile pentru specii. Deși în UE 
s-au înregistrat progrese în sensul separării 
creșterii de emisiile de GES, de consumul 
de resurse și de impacturile asupra 
mediului, resursele sunt încă utilizate, în 
mare parte, în mod nesustenabil și 
ineficient, iar deșeurile nu sunt gestionate 

5. Cu toate acestea, multe tendințe privind 
mediul în UE rămân îngrijorătoare, nu în 
ultimul rând din cauza implementării 
insuficiente a legislației UE în vigoare în 
domeniul mediului. Numai 17 % dintre 
speciile și habitatele evaluate în temeiul 
Directivei „Habitate” sunt în stare bună. O 
parte din teritoriul UE (30%) este extrem 
de fragmentată, ceea ce afectează 
conectivitatea și sănătatea ecosistemelor, 
precum și capacitatea acestora de a furniza 
nu numai servicii, ci și habitate viabile 
pentru specii. Deși în UE s-au înregistrat 
progrese în sensul separării creșterii de 
emisiile de GES, de consumul de resurse și 
de impacturile asupra mediului, resursele 
sunt încă utilizate, în mare parte, în mod 
nesustenabil și ineficient, iar deșeurile nu 
sunt gestionate în mod corespunzător. Prin 
urmare, întreprinderile din UE nu pot 
beneficia de oportunitățile semnificative 
oferite de utilizarea eficientă a resurselor în 
ceea ce privește competitivitatea, reducerea 
costurilor, creșterea productivității și 
securitatea aprovizionării. Nivelurile de 
calitate a apei și de poluare atmosferică 
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în mod corespunzător. Prin urmare, 
întreprinderile din UE nu pot beneficia de 
oportunitățile semnificative oferite de 
utilizarea eficientă a resurselor în ceea ce 
privește competitivitatea, reducerea 
costurilor, creșterea productivității și 
securitatea aprovizionării. Nivelurile de 
calitate a apei și de poluare atmosferică 
sunt încă problematice în multe părți ale 
Europei, iar cetățenii UE continuă să fie 
expuși la substanțe periculoase, ceea ce le 
poate afecta sănătatea și bunăstarea. 
Exploatarea nesustenabilă a terenurilor 
consumă solurile fertile, având impacturi 
asupra securității alimentare și asupra 
atingerii obiectivelor în materie de 
biodiversitate. Degradarea solurilor rămâne 
în mare măsură necontrolată.

sunt încă problematice în multe părți ale 
Europei, iar cetățenii UE continuă să fie 
expuși la substanțe periculoase, ceea ce le 
poate afecta sănătatea și bunăstarea. 
Exploatarea nesustenabilă a terenurilor 
consumă solurile fertile, având impacturi 
asupra securității alimentare și asupra 
atingerii obiectivelor în materie de 
biodiversitate. Degradarea solurilor rămâne 
în mare măsură necontrolată.

Amendamentul 3
Propunere de decizie

Anexă – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Pentru a trăi bine în viitor, trebuie luate 
în prezent măsuri urgente și concertate 
pentru a ameliora reziliența ecologică și 
pentru a maximiza beneficiile pe care 
politica în domeniul mediului le poate oferi 
economiei și societății, respectând totodată 
limitele ecologice ale planetei. Prezentul 
program reflectă angajamentul UE de a se 
transforma într-o economie verde 
favorabilă incluziunii, care să asigure 
creșterea și dezvoltarea, să protejeze 
sănătatea și bunăstarea oamenilor, să ofere 
locuri de muncă decente, să reducă 
inegalitățile și care să investească în 
capitalul natural și să-l protejeze..

9. Pentru a trăi bine în viitor, trebuie luate 
în prezent măsuri urgente și concertate 
pentru a ameliora reziliența ecologică și 
pentru a maximiza beneficiile pe care 
politica în domeniul mediului le poate oferi 
economiei și societății, respectând totodată 
limitele ecologice ale planetei. Prezentul 
program reflectă angajamentul UE, în 
calitate de actor ale cărui acțiuni au un 
impact mondial, de a acționa la nivel 
internațional pentru a promova tranziția 
către o economie verde favorabilă 
incluziunii, care să asigure creșterea și 
dezvoltarea, să protejeze sănătatea și 
bunăstarea oamenilor, precum și calitatea 
alimentelor (în materie de igienă, valoare 
nutrițională și proprietăți organoleptice),
să ofere locuri de muncă decente, să reducă 
inegalitățile și care să investească în 
capitalul natural și să-l protejeze.
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Amendamentul 4
Propunere de decizie

Anexă – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Această transformare necesită 
integrarea deplină a aspectelor de mediu în 
alte politici, precum politica în domeniul 
energiei, al transporturilor, politica 
agricolă, politica în domeniul pescuitului, 
al economiei și industriei, al cercetării și 
inovării, al ocupării forței de muncă și 
politica socială, pentru a crea o abordare 
coerentă și coordonată. Acțiunea în 
interiorul UE trebuie, de asemenea, să fie 
completată de o acțiune mai hotărâtă la 
nivel mondial și de cooperarea cu țările 
învecinate în vederea soluționării 
provocărilor comune.

11. Această transformare necesită 
integrarea deplină a aspectelor de mediu în 
alte politici, precum politica în domeniul 
energiei, al transporturilor, politica 
agricolă, politica în domeniul pescuitului, 
al comerțului internațional, al economiei 
și industriei, al cercetării și inovării, al 
ocupării forței de muncă, politica socială și 
politica fiscală (venituri legate de mediu), 
pentru a crea o abordare coerentă și 
coordonată. Acțiunea în interiorul UE 
trebuie, de asemenea, să fie completată de 
o acțiune mai hotărâtă la nivel mondial și 
de cooperarea cu țările învecinate în 
vederea soluționării provocărilor comune.

Amendamentul 5
Propunere de decizie

Anexă – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. Prosperitatea și bunăstarea economică a 
UE se bazează pe capitalul său natural, ce 
cuprinde ecosistemele care oferă bunuri și 
servicii esențiale, de la soluri fertile și 
păduri multifuncționale la terenuri și mări 
productive, de la ape dulci și aer curat, la 
polenizare, controlul inundațiilor și 
reglarea climei, precum și protecție 
împotriva dezastrelor naturale. Un 
ansamblu substanțial de acte legislative ale 
UE are ca scop protejarea, conservarea și 
ameliorarea capitalului natural, inclusiv 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-

16. Prosperitatea și bunăstarea economică a 
UE se bazează pe capitalul său natural, ce 
cuprinde ecosistemele naturale sau 
utilizate în scopuri agricole care oferă 
bunuri și servicii esențiale, de la soluri 
fertile și păduri multifuncționale la terenuri 
multifuncționale, productive în toate 
regiunile și mări, de la ape dulci și aer 
curat, la polenizare, controlul inundațiilor 
și reglarea climei, precum și protecție 
împotriva dezastrelor naturale. Un 
ansamblu substanțial de acte legislative ale 
UE are ca scop protejarea, conservarea și 
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cadru privind strategia pentru mediul 
marin, Directiva privind calitatea aerului și 
directivele conexe, precum și Directivele 
„Habitate” și „Păsări”. Legislația în 
domeniul schimbărilor climatice, al
substanțelor chimice, al emisiilor 
industriale și al deșeurilor contribuie, de 
asemenea, la atenuarea presiunilor asupra 
biodiversității, inclusiv asupra 
ecosistemelor, a speciilor și a habitatelor.

ameliorarea capitalului natural, inclusiv 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, Directiva privind calitatea aerului și 
directivele conexe, precum și Directivele 
„Habitate” și „Păsări”. Legislația în 
domeniul schimbărilor climatice, al 
substanțelor chimice, al emisiilor 
industriale și al deșeurilor contribuie, de 
asemenea, la atenuarea presiunilor asupra 
biodiversității, inclusiv asupra 
ecosistemelor, a speciilor și a habitatelor.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Anexă – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. În pofida eforturilor considerabile de 
până acum, cerința în temeiul Directivei-
cadru privind apa privind realizarea „stării 
ecologice bune” până în 2015 este 
susceptibilă de a fi respectată numai pentru 
53% din suprafața corpurilor de apă din 
UE. Există, de asemenea, riscul ca 
obiectivul Directivei-cadru privind 
strategia pentru mediul marin de realizare a 
„stării ecologice bune” până în 2020 să nu 
poată fi atins, inter alia din cauza 
pescuitului excesiv permanent și a 
prezenței deșeurilor marine în mările 
Europei. În plus, deși politicile UE în 
domeniul aerului și al emisiilor industriale 
au contribuit la reducerea multor forme de 
poluare, ecosistemele sunt în continuare 
afectate de depunerile excesive de azot și 
de poluarea stratului de ozon asociate 
emisiilor generate de transporturi, de 
agricultura intensivă și de producția de 
energie.

18. În pofida eforturilor considerabile de 
până acum, cerința în temeiul Directivei-
cadru privind apa privind realizarea „stării 
ecologice bune” până în 2015 este 
susceptibilă de a fi respectată numai pentru 
53% din suprafața corpurilor de apă din 
UE. Există, de asemenea, riscul ca 
obiectivul Directivei-cadru privind 
strategia pentru mediul marin de realizare a 
„stării ecologice bune” până în 2020 să nu 
poată fi atins, inter alia din cauza 
pescuitului excesiv permanent și a 
prezenței deșeurilor marine în mările 
Europei. În plus, deși politicile UE în 
domeniul aerului și al emisiilor industriale 
au contribuit la reducerea multor forme de 
poluare, ecosistemele sunt în continuare 
afectate de depunerile excesive de azot și 
de poluarea stratului de ozon asociate 
emisiilor generate de transporturi, de 
practicile agricole nesustenabile și de 
producția de energie.
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Anexă – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Prin urmare, pentru protejarea, 
conservarea și ameliorarea capitalului 
natural al UE este nevoie și de eliminarea 
cauzelor problemelor existente, inter alia 
printr-o mai bună integrare a obiectivelor 
privind capitalul natural în alte politici, 
garantându-se că politicile sunt coerente și 
oferă beneficii conexe. Elementele 
ecologizante prevăzute în propunerile de 
reformă ale Comisiei, în special în ceea ce 
privește politica agricolă, politica în 
domeniul pescuitului și politica de 
coeziune ale UE, sprijinite de propunerile 
de ecologizare a bugetului UE în contextul 
cadrului financiar multianual 2014-2020 
(CFM), sunt concepute pentru a sprijini 
aceste obiective. De exemplu, ecosistemele 
acvatice din zonele rurale trebuie să 
beneficieze de condiționarea plăților 
agricole de respectarea cerințelor 
relevante ale Directivei-cadru privind apa, 
astfel cum sunt stabilite în propunerile de 
reformă a PAC prezentate de Comisie. 
Ecologizarea PAC va contribui și la 
promovarea practicilor agricole favorabile 
mediului de diversificare a culturilor, a 
protecției pășunilor permanente, precum 
și a creării și menținerii unor zone 
agricole și forestiere valoroase din punct 
de vedere ecologic.

19. Prin urmare, pentru protejarea, 
conservarea și ameliorarea capitalului 
natural al UE este nevoie și de eliminarea 
cauzelor problemelor existente, inter alia 
printr-o mai bună integrare a obiectivelor 
privind capitalul natural în alte politici, 
garantându-se că politicile sunt coerente și 
oferă beneficii conexe. Elementele 
ecologizante prevăzute în propunerile de 
reformă, în special în ceea ce privește 
politica agricolă, politica în domeniul 
pescuitului și politica de coeziune ale UE, 
sunt sprijinite de propunerile de 
ecologizare a bugetului UE în contextul 
cadrului financiar multianual 2014-2020 
(CFM), care trebuie, prin urmare, să 
prevadă un buget adecvat pentru 
finanțarea punerii în aplicare a unor 
astfel de elemente ecologizante.
Ecosistemele acvatice din zonele rurale ar 
trebui să beneficieze de transpunerea 
definitivă a Directivei-cadru privind apa, 
atunci când directiva va fi aplicată în mod 
egal în toate statele membre, astfel cum se 
stabilește în propunerile de reformă a PAC 
prezentate de Comisie. Ecologizarea în 
continuare a PAC va contribui și la 
promovarea practicilor agricole favorabile 
mediului în contextul plăților directe și al 
programelor de dezvoltare rurală. O 
agricultură durabilă se caracterizează, în 
esență, printr-o gestionare responsabilă în 
raport cu generațiile viitoare, și anume 
printr-o productivitate ridicată însoțită de 
o economie a resurselor.
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Amendamentul 8
Propunere de decizie

Anexă – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. De mai multe decenii, cultivarea 
terenurilor în cadrul Uniunii contribuie la 
conservarea habitatelor și la diversitatea 
culturilor. Agricultura și exploatarea 
forestieră în Europa au cunoscut în 
ultimele decenii o îmbunătățire 
considerabilă în toate domeniile legate de 
mediu și în ceea ce privește emisiile de 
substanțe utilizate în cadrul practicilor 
agricole, în unele cazuri datorită unei 
organizări eficiente a producției.

Amendamentul 9
Propunere de decizie

Anexă – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. Degradarea, fragmentarea și 
exploatarea nesustenabilă a terenurilor din 
UE periclitează furnizarea mai multor 
servicii ecosistemice esențiale, amenințând 
biodiversitatea și sporind vulnerabilitatea 
Europei la schimbările climatice și la 
dezastrele naturale, și determină, de 
asemenea, degradarea solului. Peste 25% 
din teritoriul UE este afectat de eroziunea 
solului de către ape, care compromite 
funcțiile solului și afectează calitatea 
apelor dulci. Alte probleme persistente sunt 
contaminarea și impermeabilizarea solului. 
Peste jumătate de milion de situri din 
întreaga UE sunt considerate contaminate 
și până ce nu vor fi identificate și evaluate, 
acestea vor continua să prezinte riscuri 
potențiale grave pentru mediu și pentru 
sănătate. În fiecare an, o suprafață de peste 
1 000 km² de teren este afectată construirii 
de locuințe, activităților industriale, 

22. Degradarea, fragmentarea și 
exploatarea nesustenabilă a terenurilor din 
UE periclitează furnizarea mai multor 
servicii ecosistemice esențiale, amenințând 
biodiversitatea și sporind vulnerabilitatea 
Europei la schimbările climatice și la 
dezastrele naturale, și determină, de 
asemenea, degradarea solului. Peste 25% 
din teritoriul UE este afectat de eroziunea 
solului de către ape, care compromite 
funcțiile solului și afectează calitatea 
apelor dulci. Alte probleme persistente sunt 
contaminarea și impermeabilizarea solului. 
Peste jumătate de milion de situri din 
întreaga UE sunt considerate contaminate 
și până ce nu vor fi identificate și evaluate, 
acestea vor continua să prezinte riscuri 
potențiale grave pentru mediu și pentru 
sănătate. În fiecare an, o suprafață de peste 
1 000 km² de teren este afectată construirii 
de locuințe, activităților industriale, 
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transporturilor sau activităților recreative. 
Este dificil sau costisitor să se pună capăt 
acestor schimbări pe termen lung, care 
implică aproape întotdeauna compromisuri 
între diferite necesități sociale, economice 
și de mediu. Deciziile de planificare ale 
statelor membre legate de exploatarea 
terenurilor trebuie să devină mai 
sustenabile.

transporturilor sau activităților recreative. 
Este dificil sau costisitor să se pună capăt 
acestor schimbări pe termen lung, care 
implică aproape întotdeauna compromisuri 
între diferite necesități sociale, economice 
și de mediu. Deciziile de planificare ale 
statelor membre legate de exploatarea 
terenurilor trebuie să devină mai 
sustenabile. Pentru a aborda problema 
gravă legată de impermeabilizarea 
solului, statele membre trebuie să fie 
obligate să ia măsuri de reducere a 
suprafețelor utilizate și de conservare a 
terenurilor agricole destinate producției 
de alimente, furaje și materii prime 
regenerabile.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexă – punctul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22 a. Agricultura și pădurile reprezintă 
împreună 78% din terenurile ocupate în 
Uniune. De aceea, agricultura și 
silvicultura continuă să joace un rol 
major în păstrarea resurselor naturale și 
a peisajelor culturale ca o condiție 
prealabilă pentru alte activități umane în 
zonele rurale. Împădurirea joacă un rol-
cheie în fixarea solurilor, în adaptarea la 
schimbările climatice și în atenuarea 
acestora, în timp ce agricultura 
sustenabilă poate contribui la mai buna 
păstrare a solului. În același timp, ar 
trebui să se pună accentul pe practici 
agricole integrate și inovatoare precum 
tehnologiile de precizie și abordările 
ecologice și ar trebui să se acorde o 
atenție specială creșterii fertilității solului 
prin utilizarea de îngrășăminte nechimice 
și creșterii sustenabile a producției. 
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Amendamentul 11
Propunere de decizie

Anexă – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. Pentru a reduce cele mai semnificative 
presiuni cauzate de om asupra terenurilor, 
solului și asupra altor ecosisteme din 
Europa, se vor lua măsuri pentru a se 
garanta că deciziile legate de exploatarea 
terenurilor adoptate la toate nivelurile 
relevante țin seama în mod corespunzător 
și de impacturile asupra mediului, nu 
numai de cele sociale și economice. 
Rezultatul Summit-ului Rio+20 a fost un 
apel la „o lume în care degradarea 
terenurilor nu mai constituie o problemă” 
UE și statele membre trebuie să analizeze 
care este modul optim de a face acest 
angajament funcțional în sferele lor 
respective de competență și de a soluționa 
problemele legate de calitatea solului într-
un cadru juridic obligatoriu. Se vor stabili, 
de asemenea, obiective privind exploatarea 
sustenabilă a terenurilor și solul.

23. Pentru a reduce cele mai semnificative 
presiuni cauzate de om asupra terenurilor, 
solului și asupra altor ecosisteme din 
Europa, se vor lua măsuri la nivel național
pentru a se garanta că deciziile legate de 
exploatarea terenurilor adoptate la toate 
nivelurile relevante țin seama în mod 
corespunzător și de impacturile asupra 
mediului, nu numai de cele sociale și 
economice. Rezultatul Summit-ului 
Rio+20 a fost un apel la „o lume în care 
degradarea terenurilor nu mai constituie o 
problemă”. Un astfel de angajament ar 
trebui să fie, în mod ideal, asumat de 
statele membre.

Ținând seama de principiul 
subsidiarității, problemele legate de 
calitatea solului sunt soluționate într-un 
mod mai eficient la nivelul statelor 
membre în contextul unor cadre juridice 
obligatorii. Se vor stabili, de asemenea, 
obiective privind exploatarea sustenabilă a 
terenurilor și solul.

Amendamentul 12
Propunere de decizie

Anexă – punctul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

24. Deși emisiile de azot și fosfor în mediul 
înconjurător din UE au scăzut considerabil 
în ultimii 20 de ani, emisiile excesive de 
nutrienți continuă să afecteze calitatea 

24. Deși emisiile de azot și fosfor în mediul 
înconjurător din UE au scăzut considerabil 
în ultimii 20 de ani, emisii importante de 
nutrienți continuă să afecteze calitatea 
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aerului și a apei și să aibă un impact 
negativ asupra ecosistemelor, cauzând 
probleme grave pentru sănătatea umană. În 
special, problema emisiilor de amoniac 
cauzate de gestionarea ineficientă a
îngrășămintelor și de tratarea inadecvată a
apelor uzate trebuie soluționată de urgență
pentru a se putea realiza și alte reduceri 
semnificative ale emisiilor de nutrienți. De 
asemenea, sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru gestionarea ciclului 
nutrienților într-un mod mai rentabil și mai 
eficient din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, precum și pentru eficientizarea 
utilizării îngrășămintelor. În acest scop, 
este necesară ameliorarea implementării 
legislației UE în domeniul mediului menită 
să soluționeze aceste provocări prin 
înăsprirea standardelor, dacă este cazul, și 
prin abordarea ciclului nutrienților în 
cadrul unei abordări mai holistice care să 
interconecteze și să integreze politicile UE 
existente care contribuie la soluționarea 
problemei emisiilor excesive de nutrienți și 
a eutrofizării.

aerului și a apei și să aibă un impact 
negativ asupra ecosistemelor, cauzând 
probleme grave pentru sănătatea umană. În 
special, problema emisiilor de amoniac 
cauzate de procese naturale (gestionarea 
îngrășămintelor și tratarea apelor uzate)
trebuie soluționată pentru a se putea realiza 
și alte reduceri semnificative ale emisiilor 
de nutrienți. De asemenea, sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru gestionarea 
ciclului nutrienților într-un mod mai 
rentabil și mai eficient din punct de vedere 
al utilizării resurselor, precum și pentru 
eficientizarea utilizării îngrășămintelor, 
creând un ciclu durabil al nutrienților 
între zonele rurale și urbane. În acest 
scop, este necesară investiția în cercetare, 
ameliorarea implementării legislației UE în 
domeniul mediului menită să soluționeze 
aceste provocări prin adaptarea
standardelor, dacă este cazul, și prin 
abordarea ciclului nutrienților în cadrul 
unei abordări mai holistice care să 
interconecteze și să integreze politicile UE 
existente, de exemplu Orizont 2020, care 
contribuie la soluționarea problemei 
emisiilor excesive de nutrienți și a 
eutrofizării.

Amendamentul 13
Propunere de decizie

Anexă – punctul 26 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) terenurile vor fi gestionate în mod 
sustenabil în UE, solul va fi protejat în mod 
adecvat, iar refacerea siturilor contaminate 
va fi în plină desfășurare;

(e) terenurile vor fi gestionate în mod 
sustenabil în UE, solul va fi protejat în mod 
adecvat în statele membre, iar refacerea de 
către statele membre a siturilor 
contaminate va fi în plină desfășurare;
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Amendamentul 14
Propunere de decizie

Anexă – punctul 26 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) pădurile și serviciile pe care acestea le 
furnizează vor fi protejate, iar reziliența lor 
la schimbările climatice și la incendii va fi 
ameliorată.

(g) pădurile și numeroasele servicii pe care 
acestea le furnizează vor fi protejate și
gestionate în mod durabil, iar reziliența lor 
la schimbările climatice și la incendii va fi 
ameliorată, deoarece pădurile constituie o 
sursă regenerabilă importantă de materii 
prime.

Amendamentul 15
Propunere de decizie

Anexă – punctul 26 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) polenizarea va fi menținută la un 
nivel ridicat și se vor lua măsuri pentru a 
menține și ocroti sănătatea albinelor și, 
dacă este cazul, se vor lua măsuri de 
reducere a riscurilor în utilizarea 
produselor fitosanitare care, potrivit unei 
evaluări științifice a riscurilor, au efecte 
dăunătoare asupra coloniilor de albine.

Amendamentul 16
Propunere de decizie

Anexă – punctul 26 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să se ia măsuri suplimentare pentru a 
proteja, promova și sprijini sectoarele 
agricole care s-au dovedit a contribui la 
biodiversitate, în special sectorul apicol;
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Amendamentul 17
Propunere de decizie

Anexă – punctul 26 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se intensifice eforturile de reducere a 
eroziunii solului și de sporire a materiei 
organice din sol, eforturile de refacere a 
siturilor contaminate și de îmbunătățire a 
integrării aspectelor legate de exploatarea 
terenurilor într-un proces decizional 
coordonat, care să implice toate nivelurile 
relevante ale autorităților publice, iar 
aceste eforturi să fie sprijinite prin 
adoptarea unor obiective referitoare la sol 
și la terenuri ca resursă și a unor obiective 
în materie de amenajare a terenurilor;

(e) să se intensifice eforturile la nivel
național de reducere a eroziunii solului și 
de sporire a materiei organice din sol, inter 
alia prin menținerea și extinderea 
programelor verificate și testate de 
agromediu ale pilonului „dezvoltare 
rurală” din cadrul PAC, eforturile de 
refacere a siturilor contaminate și de 
îmbunătățire a integrării aspectelor legate 
de exploatarea terenurilor într-un proces 
decizional coordonat, care să implice toate 
nivelurile relevante ale autorităților 
publice, iar aceste eforturi să fie sprijinite 
prin adoptarea unor obiective referitoare la 
sol și la terenuri ca resursă și a unor 
obiective în materie de amenajare a 
terenurilor; să se intensifice eforturile la 
nivel național de reducere a suprafețelor 
utilizate și de menținere a terenurilor 
agricole destinate producției de alimente, 
furaje și materii prime regenerabile;

Amendamentul 18
Propunere de decizie

Anexă – punctul 26 – paragraful 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să se elaboreze și să se implementeze o 
nouă strategie a UE privind pădurile, care 
să abordeze numeroasele exigențe și 
beneficii legate de păduri și să contribuie 
la adoptarea unei abordări mai strategice 
în ceea ce privește protecția și 
valorificarea pădurilor.

eliminat
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Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexă – punctul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

28. Inovarea în scopul eficientizării 
utilizării resurselor este necesară în toate 
sectoarele economice pentru a îmbunătăți 
competitivitatea în contextul prețurilor tot 
mai mari ale resurselor, al insuficienței 
acestora și al constrângerilor legate de 
furnizarea lor. Sectorul întreprinderilor este 
principalul factor determinant al inovării, 
inclusiv al ecoinovării. Cu toate acestea, 
piețele nu vor găsi singure soluția. Sunt 
necesare acțiuni la nivel de guverne, la 
nivelul Uniunii și al statelor membre 
pentru a crea condițiile-cadru adecvate 
pentru ecoinovare, prin stimularea 
dezvoltării unor întreprinderi sustenabile 
sau a unor soluții tehnice la provocările de 
mediu.

28. Cercetarea și inovarea în scopul 
eficientizării utilizării resurselor este 
necesară în toate sectoarele economice 
pentru a îmbunătăți competitivitatea în 
contextul prețurilor tot mai mari ale 
resurselor, al insuficienței acestora și al 
constrângerilor legate de furnizarea lor. 
Este nevoie de inovare în ceea ce privește 
consumul de energie al echipamentelor 
agricole, în vederea creșterii eficienței 
energetice și a reducerii emisiilor de 
dioxid de carbon; este necesar, de 
asemenea, să se stimuleze modernizarea 
exploatațiilor agricole pentru ca acestea 
să adopte metode și tehnologii inovatoare.
Sectorul întreprinderilor este principalul 
factor determinant al inovării, inclusiv al 
ecoinovării. Cu toate acestea, piețele nu 
vor găsi singure soluția. Sunt necesare 
acțiuni la nivel de guverne, la nivelul 
Uniunii și al statelor membre pentru a crea 
condițiile-cadru adecvate pentru 
ecoinovare, prin stimularea dezvoltării 
unor întreprinderi sustenabile sau a unor 
soluții tehnice la provocările de mediu.

Amendamentul 20
Propunere de decizie

Anexă – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. Implementarea integrală a pachetului 
energie/climă al UE este esențială pentru 
parcurgerea etapelor identificate pentru 
2020 și pentru crearea unei economii 
competitive, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050. Deși UE este în 
prezent pe cale de a reduce emisiile interne 

30. Implementarea integrală a pachetului 
energie/climă al UE este esențială pentru 
parcurgerea etapelor identificate pentru 
2020 și pentru crearea unei economii 
competitive, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050. Deși UE este în 
prezent pe cale de a reduce emisiile interne 
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de GES cu 20% sub nivelurile din 1990 
până în 2020, atingerea obiectivului de 
20% în materie de eficiență energetică va 
necesita îmbunătățiri mult mai rapide ale 
eficienței. Acest lucru este important și în 
contextul creșterii tot mai mari a cererii de 
energie și al dezbaterilor actuale cu 
privire la conflictele legate de exploatarea 
terenurilor pentru hrană sau pentru 
bioenergie. Se preconizează că Directiva 
privind eficiența energetică va avea o 
contribuție semnificativă în acest sens.

de GES cu 20% sub nivelurile din 1990 
până în 2020, atingerea obiectivului de 
20% în materie de eficiență energetică va 
necesita îmbunătățiri mult mai rapide ale 
eficienței. Acest lucru este important și în 
contextul creșterii tot mai mari a cererii de 
energie. Se preconizează că Directiva 
privind eficiența energetică va avea o 
contribuție semnificativă în acest sens.

Amendamentul 21
Propunere de decizie

Anexă – punctul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

32. Adoptarea de către industrie a celor 
mai bune tehnici disponibile în temeiul 
Directivei privind emisiile industriale va 
duce la ameliorarea modelelor de utilizare 
a resurselor și la reducerea emisiilor pentru 
peste 50 000 de instalații industriale majore 
din UE, contribuind astfel semnificativ la 
stimularea dezvoltării de tehnici 
inovatoare, la ecologizarea economiei și la 
reducerea costurilor aferente sectorului pe 
termen lung.

32. Adoptarea de către industrie a celor 
mai bune tehnici disponibile în temeiul 
Directivei privind emisiile industriale va 
duce la ameliorarea modelelor de utilizare 
a resurselor și la reducerea emisiilor pentru 
peste 50 000 de instalații industriale majore 
din UE, contribuind astfel semnificativ la 
stimularea dezvoltării de tehnici 
inovatoare, la ecologizarea economiei și la 
reducerea costurilor aferente sectorului pe 
termen lung. În același timp, progresele 
înregistrate în domeniul cercetării și 
crearea unor lanțuri de aprovizionare 
scurte și a unor piețe locale pentru 
produsele agricole pot reduce în mod 
semnificativ emisiile de dioxid de carbon 
rezultate din transportul alimentelor. 
Existența unor lanțuri de aprovizionare 
scurte garantează alimente mai proaspete 
și mai sănătoase.

Amendamentul 22
Propunere de decizie

Anexă – punctul 35
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Textul propus de Comisie Amendamentul

35. În vederea instituirii unui cadru de 
măsuri vizând îmbunătățirea și a altor 
aspecte legate de utilizarea eficientă a 
resurselor decât cele privind emisiile de 
GES și energia, vor fi stabilite obiective 
privind reducerea impactului global al 
consumului asupra mediului, în special în 
sectorul alimentar, în cel al locuințelor și în 
cel al mobilității. Luate împreună, aceste 
sectoare sunt responsabile de aproape 80% 
dintre impacturile consumului asupra 
mediului. Cu ocazia Summitului Rio+20 s-
a recunoscut necesitatea de a reduce 
semnificativ pierderile și deșeurile 
alimentare generate în urma recoltării sau 
de altă natură de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu alimente.

35. În vederea instituirii unui cadru de 
măsuri vizând îmbunătățirea și a altor 
aspecte legate de utilizarea eficientă a 
resurselor decât cele privind emisiile de 
GES și energia, vor fi stabilite obiective 
privind reducerea impactului global al 
consumului asupra mediului, în special în 
sectorul alimentar prin reducerea risipei, 
în cel al locuințelor și în cel al mobilității. 
Luate împreună, aceste sectoare sunt 
responsabile de aproape 80% dintre 
impacturile consumului asupra mediului. 
Cu ocazia Summitului Rio+20 s-a 
recunoscut necesitatea de a reduce 
semnificativ pierderile și deșeurile 
alimentare generate în urma recoltării sau 
de altă natură de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu alimente. O astfel de 
măsură impune o mai bună valorificare a 
alimentelor și a vânzărilor locale, precum 
și o îmbunătățire a logisticii, a 
transportului, a stocării și a ambalării. 
Toți actorii din cadrul lanțului alimentar 
sunt vizați, în special comercianții și 
consumatorii. Aceștia din urmă trebuie, 
prin urmare, să fie sensibilizați și 
informați într-un mod mai orientat.

Amendamentul 23
Propunere de decizie

Anexă – punctul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

39. Utilizarea eficientă a resurselor în 
sectorul apei va fi, de asemenea, tratată ca 
prioritate pentru a se contribui la realizarea 
stării bune a apelor. Deși secetele și 
deficitul de apă afectează tot mai multe 
părți ale Europei, se estimează că 20-40% 
din resursele hidrologice disponibile ale 
Europei continuă să fie irosite, de exemplu, 

39. Utilizarea eficientă a resurselor în 
sectorul apei va fi, de asemenea, tratată ca 
prioritate pentru a se contribui la realizarea 
stării bune a apelor. Deși secetele și 
deficitul de apă afectează tot mai multe 
părți ale Europei, se estimează că 20-40% 
din resursele hidrologice disponibile ale 
Europei continuă să fie irosite, de exemplu, 
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prin scurgerile din sistemul de distribuție. 
În conformitate cu modelizarea existentă, 
există încă foarte multe posibilități de 
eficientizare a utilizării apei în UE. În plus, 
se preconizează că cererea tot mai mare și 
impacturile schimbărilor climatice vor 
spori considerabil presiunea asupra 
resurselor hidrologice ale Europei. În acest 
context, Uniunea și statele membre trebuie 
să ia măsuri pentru a garanta că, până în 
2020, operațiunile de captare a apei vor 
respecta limitele resurselor hidrologice 
regenerabile disponibile, inclusiv 
eficientizând utilizarea apei prin recurgerea 
la mecanisme de piață precum stabilirea 
unor prețuri care să reflecte adevărata 
valoare a apei. Progresul va fi facilitat de 
demonstrarea și punerea în aplicare 
accelerată a unor sisteme tehnologice 
inovatoare și a unor modele de afaceri 
bazate pe planul strategic de implementare 
a parteneriatului european pentru inovare 
în domeniul apei.

prin scurgerile din sistemul de distribuție. 
În conformitate cu modelizarea existentă, 
există încă foarte multe posibilități de 
eficientizare a utilizării apei în UE. În plus, 
se preconizează că cererea tot mai mare și 
impacturile schimbărilor climatice vor 
spori considerabil presiunea asupra 
resurselor hidrologice ale Europei. În acest 
context, Uniunea și statele membre trebuie 
să ia măsuri pentru a garanta că, până în 
2020, operațiunile de captare a apei vor 
respecta limitele resurselor hidrologice 
regenerabile disponibile, inclusiv 
eficientizând utilizarea apei prin recurgerea 
la mecanisme de piață precum stabilirea 
unor prețuri care să reflecte adevărata 
valoare a apei. Progresul va fi facilitat de 
demonstrarea și punerea în aplicare 
accelerată a unor sisteme tehnologice 
inovatoare și a unor modele de afaceri 
bazate pe planul strategic de implementare 
a parteneriatului european pentru inovare 
în domeniul apei și pe parteneriatul 
european pentru inovare privind 
productivitatea și durabilitatea 
agriculturii, prevăzut în propunerile de 
reformare a celui de-al doilea pilon al 
PAC.

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Anexă – punctul 41 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se impulsioneze, în sectorul public și 
în cel privat, eforturile de cercetare și 
inovare necesare pentru punerea în aplicare 
a sistemelor tehnologice și a modelelor de 
afaceri inovatoare care vor accelera 
tranziția către o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și vor 
reduce costurile aferente acestei tranziții;

(c) să se impulsioneze, în sectorul public și 
în cel privat, eforturile de cercetare și 
inovare necesare pentru punerea în aplicare 
a sistemelor tehnologice și a modelelor de 
afaceri inovatoare care vor accelera 
tranziția către o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, vor reduce 
costurile aferente acestei tranziții și vor 
contribui la reducerea cu 50% a risipei de 
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alimente în cadrul lanțului alimentar 
până în 2025;

Amendamentul 25
Propunere de decizie

Anexă – punctul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

50. Schimbările climatice vor agrava și mai 
mult problemele de mediu, cauzând 
perioade mai lungi de secetă și caniculă, 
inundații și incendii forestiere și forme noi 
sau mai virulente de maladii în rândul 
oamenilor, animalelor și plantelor. Ar 
trebui luate măsuri specifice pentru a se 
garanta că UE este pregătită în mod 
corespunzător să facă față presiunilor și 
schimbărilor cauzate de schimbările 
climatice, consolidând reziliența de mediu, 
economică și societală a acesteia. Întrucât 
multe sectoare sunt și vor fi tot mai 
frecvent supuse efectele schimbărilor 
climatice, este necesar ca aspectele legate 
de adaptare și de gestionarea riscurilor de 
dezastre să fie integrate și mai mult în 
politicile UE.

50. Schimbările climatice vor agrava și mai 
mult problemele de mediu, cauzând 
perioade mai lungi de secetă și caniculă, 
inundații și incendii forestiere și forme noi 
sau mai virulente de maladii în rândul 
oamenilor, animalelor și plantelor. Ar 
trebui luate măsuri specifice pentru a se 
garanta că UE este pregătită în mod 
corespunzător să facă față presiunilor și 
schimbărilor cauzate de schimbările 
climatice, consolidând reziliența de mediu, 
economică și societală a acesteia. Întrucât 
multe sectoare sunt și vor fi tot mai 
frecvent supuse efectele schimbărilor 
climatice, este necesar ca aspectele legate 
de adaptare și de gestionarea riscurilor de 
dezastre să fie integrate și mai mult în 
politicile UE. În același timp, 
întreprinderilor care desfășoară activități 
în sectoarele cele mai afectate, cum ar fi 
agricultorii, trebuie să li se furnizeze 
informații mai precise cu privire la 
riscurile climatice care decurg din rele 
practici, precum și soluții practice de 
adaptare.

Amendamentul 26
Propunere de decizie

Anexă – punctul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

62. Pe lângă că ajută statele membre să se 
conformeze mai bine normelor, Comisia va 
continua să își respecte angajamentul de a 
se asigura că legislația este adecvată 

62. Pe lângă că ajută statele membre să se 
conformeze mai bine normelor, Comisia va 
continua să își respecte angajamentul de a 
se asigura că legislația este proporțională,
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scopului și reflectă cele mai recente date 
științifice. În general, obligațiile juridice 
care sunt suficient de clare și de precise vor 
fi integrate în regulamente, care au efecte 
directe și măsurabile și determină mai 
puține inconsecvențe în implementare. 
Comisia va recurge tot mai frecvent la 
tablouri de bord și la alte mijloace de 
monitorizare a progreselor realizate de 
statele membre în implementarea anumitor 
acte legislative.

adecvată scopului și reflectă cele mai 
recente date științifice. În general, 
obligațiile juridice care sunt suficient de 
clare și de precise vor fi integrate în 
regulamente, care au efecte directe și 
măsurabile și determină mai puține 
inconsecvențe în implementare. Comisia își 
va intensifica comunicarea și va recurge 
tot mai frecvent la tablouri de bord și la 
alte mijloace de monitorizare a progreselor 
realizate de statele membre în 
implementarea anumitor acte legislative și 
de garantare a faptului că opinia publică 
este informată cu privire la tendințele 
pozitive din domeniul protecției mediului.

Amendamentul 27
Propunere de decizie

Anexă – punctul 63 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să se elaboreze strategii de cooperare 
între diferiți actori în domeniul protecției 
mediului și a conservării naturii și să se 
asigure o comunicare mai largă cu privire 
la practicile verificate și testate.

Amendamentul 28
Propunere de decizie

Anexă – punctul 63 – paragraful 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) să se evalueze periodic legislația în
vigoare pentru a se garanta că 
reglementările în domeniul mediului sunt 
proporționale, fezabile și urmăresc un 
obiectiv specific.
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Amendamentul 29
Propunere de decizie

Anexă – punctul 71 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să se comunice și să se difuzeze 
progresele și tendințele pozitive 
înregistrate în domeniul protecției 
mediului.

Amendamentul 30
Propunere de decizie

Anexă – punctul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

75. Sectorul privat ar trebui, de asemenea, 
să fie încurajat să profite de oportunitățile 
oferite în noul cadru financiar al UE pentru 
a-și accelera implicarea în eforturile de 
atingere a obiectivelor de mediu și 
climatice, în special în ceea ce privește 
activitățile de ecoinovare și adoptarea de 
noi tehnologii, acordându-se o atenție 
specială IMM-urilor. Inițiativele public-
privat în domeniul ecoinovării ar trebui 
promovate în cadrul parteneriatelor 
europene pentru inovare, cum este 
Parteneriatul pentru inovare în domeniul 
apei. Prin intermediul noului cadru pentru 
instrumente financiare inovatoare, ar trebui 
facilitat accesul sectorului privat la
finanțare pentru investiții în domeniul 
mediului – mai ales în materie de 
biodiversitate și de combatere a 
schimbărilor climatice. Întreprinderile 
europene ar trebui să fie încurajate în 
continuare să facă publice informațiile 
privind mediul în cadrul raportării lor 
financiare, într-o măsură mai mare decât 
prevede legislația UE în vigoare.

75. Sectorul privat ar trebui, de asemenea, 
să fie încurajat să profite de oportunitățile 
oferite în noul cadru financiar al UE pentru 
a-și accelera implicarea în eforturile de 
atingere a obiectivelor de mediu și 
climatice, în special în ceea ce privește 
activitățile de ecoinovare și adoptarea de 
noi tehnologii, acordându-se o atenție 
specială IMM-urilor. Inițiativele public-
privat în domeniul ecoinovării ar trebui 
promovate în cadrul parteneriatelor 
europene pentru inovare, cum este 
Parteneriatul pentru inovare în domeniul 
apei și parteneriatul european pentru 
inovare privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii prevăzut de 
propunerile de reformă a PAC. Prin 
intermediul noului cadru pentru 
instrumente financiare inovatoare, ar trebui 
facilitat accesul sectorului privat la 
finanțare pentru investiții în domeniul 
mediului – mai ales în materie de 
biodiversitate, de combatere a schimbărilor 
climatice și de protecție a solului. 
Întreprinderile europene ar trebui să fie 
încurajate în continuare să facă publice 
informațiile privind mediul în cadrul 
raportării lor financiare, într-o măsură mai 
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mare decât prevede legislația UE în 
vigoare.

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Anexă – punctul 82 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se elimine progresiv subvențiile 
pentru activități dăunătoare mediului, să 
se utilizeze mai frecvent instrumentele 
bazate pe piață, inclusiv impozitarea, 
fixarea prețurilor și taxarea și să se extindă 
piețele pentru servicii și bunuri de mediu, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative;

(a) să existe o mai bună legătură între
subvențiile agricole și furnizarea de 
bunuri publice, să se utilizeze mai frecvent 
instrumentele bazate pe piață, inclusiv 
impozitarea, fixarea prețurilor și taxarea și 
să se extindă piețele pentru servicii și 
bunuri de mediu, ținând seama în mod 
corespunzător de eventualele impacturi 
sociale negative;

Amendamentul 32
Propunere de decizie

Anexă – punctul 82 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se elaboreze și să se aplice, până în 
2014, un sistem de raportare și de 
monitorizare a cheltuielilor legate de mediu 
în cadrul bugetului UE, în special în ceea 
ce privește combaterea schimbărilor 
climatice și biodiversitatea;

(e) să se elaboreze și să se aplice, până în 
2014, un sistem de evaluare, raportare și 
de monitorizare a cheltuielilor legate de 
mediu în cadrul bugetului UE, în special în 
ceea ce privește combaterea schimbărilor 
climatice și biodiversitatea;

Amendamentul 33
Propunere de decizie

Anexă – punctul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

83. Deși integrarea preocupărilor privind 
protecția mediului în alte politici și 

83. Deși integrarea preocupărilor privind 
protecția mediului în alte politici și 
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activități ale UE a fost prevăzută în tratate 
încă din 1997, starea generală a mediului 
înconjurător din Europa indică faptul că 
progresele înregistrate până în prezent, deși 
acceptabile în unele sectoare, nu au fost 
suficiente pentru a inversa toate tendințele 
negative. Atingerea multora dintre 
obiectivele prioritare ale prezentului 
program va necesita o integrare și mai 
eficace a considerentelor de mediu și 
climatice în alte politici, precum și abordări 
comune mai coerente la nivelul politicilor, 
care să genereze beneficii multiple. Acest 
lucru ar trebui să contribuie la garantarea 
gestionării din timp a compromisurilor 
dificile, mai degrabă decât în etapa de 
implementare, și a posibilității de atenuare 
mai eficace a impacturilor inevitabile. 
Dacă sunt corect aplicate, Directiva privind 
evaluarea strategică a impactului și 
Directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului reprezintă instrumente 
eficace pentru asigurarea integrării 
cerințelor în materie de protecție a 
mediului atât în planuri și programe, cât și 
în proiecte. Autoritățile locale și regionale, 
care sunt în general responsabile pentru 
luarea deciziilor privind exploatarea 
terenurilor și a zonelor marine, joacă un rol 
deosebit de important în evaluarea 
impacturilor asupra mediului și în 
protejarea, conservarea și sporirea 
capitalului natural, tot în scopul creșterii 
rezilienței la impacturile schimbărilor 
climatice și la dezastrele naturale.

activități ale UE a fost prevăzută în tratate 
încă din 1997, starea generală a mediului 
înconjurător din Europa indică faptul că 
progresele înregistrate până în prezent, deși 
acceptabile în unele sectoare, nu au fost 
suficiente pentru a inversa toate tendințele 
negative. Atingerea multora dintre 
obiectivele prioritare ale prezentului 
program va necesita o integrare și mai 
eficace a considerentelor de mediu și 
climatice în alte politici, precum și abordări 
sistemice comune mai coerente la nivelul 
politicilor, care să genereze beneficii 
multiple. Acest lucru ar trebui să contribuie 
la garantarea gestionării din timp a 
compromisurilor dificile, mai degrabă 
decât în etapa de implementare, și a 
posibilității de atenuare mai eficace a 
impacturilor inevitabile. Dacă sunt corect 
aplicate, Directiva privind evaluarea
strategică a impactului și Directiva privind 
evaluarea impactului asupra mediului 
reprezintă instrumente eficace pentru 
asigurarea integrării cerințelor în materie 
de protecție a mediului atât în planuri și 
programe, cât și în proiecte. Autoritățile 
locale și regionale, care sunt în general 
responsabile pentru luarea deciziilor 
privind exploatarea terenurilor și a zonelor 
marine, joacă un rol deosebit de important 
în evaluarea impacturilor asupra mediului 
și în protejarea, conservarea și sporirea 
capitalului natural, tot în scopul creșterii 
rezilienței la impacturile schimbărilor 
climatice și la dezastrele naturale.

Amendamentul 34
Propunere de decizie

Anexă – punctul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

85. Acest program include o serie de 
obiective prioritare concepute pentru a 
spori integrarea. În propunerile sale privind 
reforma PAC, a PCP, a rețelelor trans-

85. Acest program include o serie de 
obiective prioritare concepute pentru a 
spori și mai mult integrarea. În propunerile 
sale privind reforma PAC, a PCP, a 
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europene (TEN) și a politicii de coeziune, 
Comisia a inclus măsuri de sprijinire în 
continuare a integrării și sustenabilității 
mediului. Pentru ca prezentul program să 
dea rezultatele scontate, aceste politici ar 
trebui să contribuie în continuare la 
atingerea obiectivelor legate de mediu. În 
mod similar, eforturile menite inițial să 
aducă îmbunătățiri în materie de mediu ar 
trebui concepute astfel încât să aducă 
beneficii conexe și altor politici, ori de câte 
ori este posibil. De exemplu, eforturile de 
refacere a ecosistemelor pot fi orientate 
astfel încât să favorizeze habitatele și 
speciile și sechestrarea dioxidului de 
carbon, îmbunătățind totodată furnizarea de 
servicii ecosistemice vitale pentru multe 
sectoare economice, cum ar fi polenizarea 
sau purificarea apei pentru agricultură, și 
contribuind la crearea de locuri de muncă 
ecologice.

rețelelor trans-europene (TEN) și a politicii 
de coeziune, Comisia a inclus măsuri de 
sprijinire în continuare a integrării și 
sustenabilității mediului. Pentru ca 
prezentul program să dea rezultatele 
scontate, aceste politici ar trebui să 
contribuie în continuare în mod constant la 
atingerea obiectivelor legate de mediu. În 
mod similar, eforturile menite inițial să 
aducă îmbunătățiri în materie de mediu ar 
trebui concepute astfel încât să aducă 
beneficii conexe și altor politici, ori de câte 
ori este posibil. De exemplu, eforturile de 
refacere a ecosistemelor pot fi orientate 
astfel încât să favorizeze habitatele și 
speciile și sechestrarea dioxidului de 
carbon, îmbunătățind totodată furnizarea de 
servicii ecosistemice vitale pentru multe 
sectoare economice, cum ar fi polenizarea 
sau purificarea apei pentru agricultură, și 
contribuind la crearea de locuri de muncă 
ecologice.

Amendamentul 35
Propunere de decizie

Anexă – punctul 86 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se integreze condițiile și stimulentele 
legate de mediu și de climă în inițiativele 
de politică, inclusiv revizuiri și reforme ale 
politicii existente, precum și inițiative noi, 
la nivelul UE și al statelor membre;

(a) să se integreze în continuare condițiile 
și stimulentele legate de mediu și de climă 
în inițiativele de politică, inclusiv revizuiri 
și reforme ale politicii existente, precum și 
inițiative noi, la nivelul UE și al statelor 
membre;

Amendamentul 36
Propunere de decizie

Anexă – punctul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

87. UE este dens populată și, până în 2020, 
probabil că 80% din populația UE va locui 

87. UE este dens populată și, până în 2020, 
probabil că 80% din populația UE va locui 
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în zone urbane și periurbane. Calitatea 
vieții va fi direct influențată de starea 
mediului urban. Impacturile orașelor 
asupra mediului se resimt și dincolo de 
limitele fizice ale acestora, întrucât orașele 
se bazează într-o foarte mare măsură pe 
zonele periurbane și rurale atât pentru a-și 
satisface cererea de alimente, de energie, 
de spațiu și de resurse, cât și pentru a 
depozita deșeurile.

în zone urbane și periurbane. Calitatea 
vieții va fi direct influențată de starea 
mediului urban. Impacturile orașelor 
asupra mediului se resimt și dincolo de 
limitele fizice ale acestora, întrucât orașele 
se bazează într-o foarte mare măsură pe 
zonele periurbane și rurale atât pentru a-și 
satisface cererea de alimente, de energie, 
de spațiu și de resurse, cât și pentru a 
depozita deșeurile. Prin urmare, trebuie să 
se acorde o atenție deosebită promovării 
zonelor rurale și creării de noi locuri de 
muncă în sectorul rural.

Amendamentul 37
Propunere de decizie

Anexă – punctul 89 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

89a. Politica de securitate alimentară a 
UE trebuie să se bazeze pe agricultura 
sustenabilă și comerțul echitabil. 
Schimbările climatice exercită o presiune 
asupra resurselor naturale cu atât mai 
mare cu cât este necesară producția unei 
cantități suficiente de produse alimentare 
pentru o populație mondială în creștere și 
ale cărei obiceiuri de consum se schimbă. 
Importurile de proteine din țări terțe în 
care nivelul de protecție a mediului este 
insuficient ar putea fi reduse prin 
promovarea culturilor proteice în cadrul 
Uniunii. De asemenea, Uniunea 
Europeană are obligația de a impune, în 
relațiile bilaterale și multilaterale, luarea 
unor măsuri normative adecvate de 
protecție a mediului în regiunile care 
prezintă astfel de riscuri.
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